
Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy 

 

1. Działając w celu zwiększenia dystansu społecznego i ograniczeniu bliskich kontaktów 
pracowników szkoły z rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci, został w naszej szkole 
wprowadzony bezkontaktowy system odbioru dziecka ze świetlicy wykorzystujący  

w tym celu karty zbliżeniowe oraz dedykowany bezobsługowy terminal. System pozwala na 

bezkontaktowe i szybkie powiadomienie wychowawcy świetlicy o chęci odebrania dziecka 
przez osobę upoważnioną, rejestrując jednocześnie czas takiego zgłoszenia. Pozwala również 
na weryfikację wizerunku osoby odbierającej dzięki wbudowanej kamerze video ograniczając 
jednocześnie kontakt z pracownikami szkoły do niezbędnego minimum. 

2. Odbiór dziecka ze świetlicy możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą karty zbliżeniowej 
odczytywanej na dedykowanym w tym celu terminalu zlokalizowanym w przedsionku szkoły. 

3. W celu zgłoszenia wychowawcy grupy świetlicowej zamiaru odbioru dziecka należy dokonać 

odczytu karty, stojąc przed urządzeniem w odległości ok. 1 m przodem do terminala  
i umieszczonej w nim kamery. Umożliwi to weryfikację wizerunku osoby zgłaszającej zamiar 

odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Po odczytaniu karty za pomocą czytnika, na ekranie terminala powinien wyświetlić się numer 

karty oczekującej na potwierdzenie. Do czasu otrzymania informacji zwrotnej, osoba 
odbierająca dziecko zobowiązana jest do przebywania w okolicy terminala. 

5. Rodzic / opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że posiadanie karty umożliwia odebranie 

dziecka ze świetlicy. W związku z tym zobowiązuje się do: 

a. Przechowywania jej w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych. 

b. Udostępniania karty tylko i wyłącznie osobom, które zostały przez rodzica/ opiekuna 
prawnego upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy. 

c. W przypadku jej zagubienia, niezwłocznego zgłoszenia w sekretariacie szkoły takiego 
zdarzenia w celu umożliwienia zablokowana karty. 

d. Pokrycia kosztów wyrobienia duplikatu karty. 

6. W sytuacji gdy dziecko zostanie odebrane przez osobę posiadającą aktywną kartę, ale nie 

zgłoszoną jako osoba upoważniona, odpowiedzialność za przekazanie dziecka takiej osobie 
spoczywa na rodzicu / opiekunie prawnym. 

7. Pomimo, że odczyt karty przypisanej do dziecka wystarczy do wydania go osobie zgłaszającej 
chęć jego odbioru, jednakże wychowawca świetlicy może każdorazowo poprosić osobę 

odbierającą o potwierdzenie swojej tożsamości w celu weryfikacji z listą osób upoważnionych 
do odbioru dziecka. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wychowawca ma prawo 
odmówić wydania dziecka. 

8. W sytuacjach nietypowych gdy: 

a.  dziecka nie ma w danym momencie w świetlicy rodzic (osoba odbierająca) zostanie 
poinformowany o tym, że dziecko może być nadal na zajęciach lekcyjnych lub zajęciach 
dodatkowych (SKS, piłka ręczna, itp.). Na ekranie terminala pojawi się wówczas 
odpowiedni komunikat. 

b. system odbioru dziecka na karty zbliżeniowe nie funkcjonuje ze względu na awarię, 
brak zasilania, błąd sieci lub inne zdarzenie losowe, przy wejściu głównym do szkoły 



wyznaczony w tym celu pracownik szkoły dokona weryfikacji standardowej  

i poinformuje właściwego wychowawcę grupy świetlicowej o chęci odbioru danego 
dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Odbiór dziecka w porze obiadów, będzie możliwy dopiero po powrocie grupy do sali, w której 
odbywają się zajęcia świetlicowe a wychowawca będzie miał możliwość odczytania na 
komputerze wysłanego zgłoszenia chęci odbioru dziecka. 

10. W dniu, kiedy dziecko będzie odbierane zaraz po zajęciach lekcyjnych i nie będzie w tym dniu 
korzystało z obiadu w szkole, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania  
o tym fakcie wychowawcę świetlicy (za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub zeszytu 
do korespondencji). 

11. Z dniem, w którym dziecko przestaje uczęszczać na świetlicę szkolną, rodzic/ opiekun prawny 
jest zobowiązany do zwrotu karty zbliżeniowej wychowawcy danej grupy. 

12. Z karty zbliżeniowej można korzystać wyłącznie w godzinach pracy świetlicy tj. do godz.17:00 
(system nie obsługuje zajęć dodatkowych jak SKS i inne). 

 

 

                                                                                                           Obowiązuje od dnia 21 września 2020 r. 


