
 

Procedura zadań opiekuńczych nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej    

nr 50 w Białymstoku im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

W celu uporządkowania obowiązków opiekuńczych nauczycieli i wzmocnienia poczucia 

bezpieczeństwa uczniów zostały opracowane procedury postępowania nauczycieli po ukończeniu 

zajęć lekcyjnych i dodatkowych w szkole obejmujące obowiązki nauczycieli i rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 

Obowiązki nauczyciela 

 

1. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciel rozdaje do wypełnienia szkolny dokument 

„Dane o uczniu” (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2). Nauczyciel zbiera dokument i sprawdza 

czy rodzice lub prawni opiekunowie  uzupełnili go,  podpisali oraz wpisali datę. Wychowawca 

klasy ma obowiązek dopilnować, aby  dokument „Dane o uczniu” był uzupełniony pierwszego 

lub drugiego dnia pobytu ucznia w szkole. 

2. Nauczyciel zapoznaje z niniejszą procedurą rodziców lub prawnych opiekunów                       

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Nauczyciel sprawdza czy rodzice lub prawni 

opiekunowie podpisali „Oświadczenie” i wpisali datę (załącznik nr 3), że zostali zapoznani     

z procedurą i zobowiązują się do jej przestrzegania. 

3. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać z procedurą nieobecnych rodziców lub prawnych 

opiekunów nieobecnych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w trakcie pierwszego zebrania 

we wrześniu. Nauczyciel sprawdza czy rodzice lub prawni opiekunowie podpisali 

„Oświadczenie” i wpisali datę ( załącznik nr 3), że zostali zapoznani  z procedurą i 

zobowiązują się do jej przestrzegania.  

4. Dokument „Dane o uczniu” jest dostępny dla rodziców w sekretariacie szkoły lub                      

u wychowawcy. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców o wszystkich zajęciach ucznia i podaje dokładny plan 

lekcji z zaznaczeniem zajęć dodatkowych i religii. 

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania listy uczniów uczęszczających na religię 

katolicką i prawosławną nauczycielom uczących tych przedmiotów w ciągu dwóch dni           

od rozpoczęcia zajęć. 

7. Pedagog szkolny kwalifikuje uczniów na poszczególne formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i przekazuje informacje nauczycielom prowadzącym te zajęcia. 

8. Wychowawca jest zobowiązany do informowania rodziców o każdej zmianie planu                  

w  danym dniu. 



9. Przez cały wrzesień przed lekcjami wychowawcy klas I odbierają uczniów w szatni szkolnej. 

Uczniowie czekają na nauczyciela obok wyznaczonego boksu. Od października uczniowie 

czekają na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. 

10. Nauczyciel odprowadza uczniów pod salę, w której będą odbywały się następne zajęcia. 

11. Nauczyciel, który prowadzi ostatnie zajęcia klasy (od I do VI) w danym dniu zobowiązany jest 

sprowadzać uczniów do szatni po ich zakończeniu. 

12. Nauczyciel sprowadzając uczniów po lekcjach odprowadza ich do świetlicy, a pozostałych 

sprowadza do szatni i oddaje pod opiekę rodziców lub upoważnionych opiekunów. 

13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica lub upoważnionych opiekunów 

w szatni po lekcjach, nauczyciel odprowadza je do świetlicy i przekazuje pod opiekę 

wychowawcy  świetlicy. 

14. Jeśli uczeń korzysta ze stołówki, a nie korzysta ze świetlicy,   nauczyciel sprowadza go do 

szatni i przekazuje pod opiekę rodziców lub upoważnionych opiekunów.  Rodzic lub 

upoważniona osoba prowadzi dziecko do stołówki na obiad.  

15. Nauczyciel może zwolnić dziecko z zajęć, jeśli uczeń posiada pisemną zgodę rodzica              

na samodzielny powrót do domu w danym dniu. 

16. Nauczyciel zwalnia dziecko, gdy rodzic lub upoważniona przez niego osoba osobiście odbiera 

dziecko ze szkoły.  

17. Jeśli nauczyciel ustali, że uczeń zgubił zwolnienie napisane przez rodziców, wtedy  

telefonicznie potwierdza zwolnienie u rodzica lub prawnego opiekuna. Jeśli telefonicznie nie 

można potwierdzić zwolnienia ucznia ze szkoły, wtedy uczeń oczekuje na rodzica lub 

prawnego opiekuna w świetlicy. 

18. Nauczyciel wkłada do dziennika kartkę z informacjami w formie tabeli, kto odbiera dziecko i 

w jakich zajęciach uczestniczą uczniowie według załącznika nr 4 – „Informacje o uczniach 

kl. … w roku szkolnym ……………..” do 15 września. 

19. Nauczyciel specjalista zatrudniony w szkole: logopeda, pedagog specjalny, psycholog, 

nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównywania wiedzy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

integrację sensoryczną i gimnastykę korekcyjną, samodzielnie przychodzi po dzieci                

do świetlicy i zabiera je na zajęcia, a po ich skończeniu odprowadza do świetlicy. 

20. Jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły np. karate, język 

angielski, zajęcia taneczne i inne tego typu zajęcia, to rodzic podpisuje „Oświadczenie”           

(załącznik nr 5), w którym wyraża zgodę na uczestnictwo w tego typu zajęciach, często 

kończących się po godzinach pracy świetlicy. Oświadczenia znajdują się  u wychowawców 

świetlicy. 

21. Jeśli nie można skontaktować się z rodzicami i ustalić sposobu przekazania ucznia rodzicowi 

lub upoważnionej osobie, wychowawca świetlicy podejmuje współpracę z policją lub 

Pogotowiem Opiekuńczym.               



22. Wychowawcy klas pierwszych i czwartych przeprowadzają wywiady środowiskowe                       

w domu ucznia do końca listopada danego roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obowiązki rodziców 

 

1. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego rodzice uzupełniają i podpisują dokument szkolny „Dane 

o  uczniu” ( załącznik nr 1 lub załącznik nr 2). 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie  po zapoznaniu się z procedurą podpisują „Oświadczenie” 

(załącznik nr 3) i zobowiązują się do jej przestrzegania. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując dokument wyrażają  pozwolenie                          

na przetwarzanie danych osobowych ( w załączniku nr 1 lub załączniku nr 2). 

4. Rodzic nieobecny w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oddaje uzupełniony dokument 

wychowawcy lub w sekretariacie  szkoły drugiego dnia nauki. 

5. Drugi z rodziców lub prawny opiekun nieobecny w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapoznaje 

się z procedurą podczas zebrania we wrześniu i podpisuje „Oświadczenie” ( załącznik nr 3)      

i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

6. Rodzice lub upoważnieni opiekunowie osobiście odbierają dziecko w szatni według podanego 

planu. 

7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica lub upoważnionych opiekunów 

w szatni po lekcjach, nauczyciel odprowadza je do świetlicy i przekazuje pod opiekę 

wychowawcy  świetlicy. 

8. Jeśli uczeń korzysta ze stołówki, a nie korzysta ze świetlicy,  nauczyciel sprowadza go do 

szatni i przekazuje pod opiekę rodziców lub upoważnionych opiekunów.  Rodzic lub 

upoważniona osoba prowadzi dziecko do stołówki na obiad.  

9. Rodzice lub upoważnieni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko wyłącznie                  

w szatni w obecności nauczyciela. Zabrania się odbierać dziecko z grupy i bez wiedzy 

nauczyciela ( np. podczas schodzenia do szatni). 

10. Rodzice lub upoważnieni opiekunowie powinni podejść z dzieckiem do  nauczyciela, który      

w zastępstwie wychowawcy sprowadzał dzieci do szatni i ustnie potwierdzić odbiór ucznia. 

11. Rodzic dzwoni do sekretariatu lub  informuje wychowawcę o ewentualnym spóźnieniu             

w odebraniu dziecka w danym dniu. Uczeń oczekuje na rodzica w świetlicy                             

w godzinach pracy świetlicy. 

12. Rodzic, będący jedynym prawnym opiekunem dziecka, informuje wychowawcę w przypadku 

pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców i przedstawia stosowny 

dokument. 

13. Nauczyciel może zwolnić dziecko z zajęć, jeśli uczeń posiada pisemną zgodę rodzica              

na samodzielny powrót do domu w danym dniu. 

14. Nauczyciel zwalnia dziecko, gdy rodzic lub upoważniona przez niego osoba osobiście odbiera 

dziecko ze szkoły.  



15. Jeśli uczeń zgubił zwolnienie napisane przez rodziców,  nauczyciel  telefonicznie potwierdza 

zwolnienie u rodzica lub prawnego opiekuna. Jeśli telefonicznie nie można potwierdzić 

zwolnienie ucznia ze szkoły, wtedy uczeń oczekuje na rodzica lub prawnego opiekuna             

w świetlicy. 

16. Nauczyciel specjalista zatrudniony w szkole: logopeda, pedagog specjalny, psycholog, 

nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównywania wiedzy, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

integrację sensoryczną i gimnastykę korekcyjną, samodzielnie przychodzi po dzieci do 

świetlicy i zabiera je na zajęcia, a po ich skończeniu odprowadza do świetlicy. 

17. Jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły np. karate, język 

angielski, zajęcia taneczne i inne tego typu zajęcia, to rodzic podpisuje „Oświadczenie”            

(załącznik nr 5), w którym wyraża zgodę na uczestnictwo w tego typu zajęciach, często 

kończące się po godzinach pracy świetlicy. Oświadczenia znajdują się  u wychowawców 

świetlicy. 

18. Jeśli nie można skontaktować się z rodzicami i ustalić sposobu przekazania ucznia rodzicowi 

lub upoważnionej osobie, wychowawca świetlicy podejmuje współpracę z policją lub 

Pogotowiem Opiekuńczym.   

19. Rodzice lub prawni opiekunowie ustalają w porozumieniu z wychowawcą termin i czas 

wywiadu środowiskowego. 

20. Dokument „Obowiązki rodziców” wynikające z procedury zadań opiekuńczych                     

w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej 

www.sp50.bialystok.pl. 

 

Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 50                     

w Białymstoku. Nauczyciele odczytują w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i na pierwszym zebraniu     

z rodzicami we wrześniu punkty dotyczące „Obowiązków rodziców”. Wychowawcy są zobowiązani 

do zapoznania z procedurą obojga rodziców lub prawnych opiekunów i sprawdzenia podpisów 

oraz  dat w dokumentach ( załącznik nr 1,2, 3 i 5). 

 

 

 

 



                  Załącznik nr 1(do klas I – III) 

Dane o uczniu 

w roku szkolnym  ………………………… 

Wychowawca……………………………………               kl. …..  

Imiona i nazwisko ucznia …………………………………………………………………...... 

Data urodzenia …………………………………………….. PESEL ……………………....... 

Miejsce urodzenia ………………...............................  województwo ………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska prawnych opiekunów ……………………………………………………. 

Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zameldowania ucznia ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon domowy ………………………………………………………………………………. 

Telefony komórkowe ………………………………………………………………………….. 

Telefony kontaktowe do osób upoważnionych ……………………………………………… 

Religia (jaka?) …………………….    Świetlica ……………….      Stołówka ……………...... 

Inne informacje o dziecku ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….................

......................................................................................................................................... 

Moje dziecko po zakończonych zajęciach w szkole (niepotrzebne skreślić) : 

a) będzie przebywać w świetlicy, 

b) samodzielnie wraca do domu, 

c) będzie odbierane przez rodziców, 

d) będzie odbierane przez prawnych opiekunów, 

e) będzie odbierane przez upoważnione osoby (proszę podać imiona i nazwiska)  

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………....... 

Białystok, …………………                           …………………………………………….......... 

                         (data)                                                       (czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzane powyższych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

 

Białystok, ……………….                              ………………………………………………….. 
                       (data)                                                         (czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów)  



 

                Załącznik nr 2 (do klas IV – VI) 

Dane o uczniu 

w roku szkolnym ……………………… 

 

Wychowawca                                                                                     kl.  

Imiona i nazwisko ucznia …………………………………………………………………...... 

Data urodzenia …………………………………………….. PESEL ……………………....... 

Miejsce urodzenia ………………...............................  województwo ………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska prawnych opiekunów ……………………………………………………. 

Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres zameldowania ucznia ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon domowy ………………………………………………………………………………. 

Telefony komórkowe ………………………………………………………………………….. 

Telefony kontaktowe do osób upoważnionych ……………………………………………… 

Religia (jaka?) ……………………………..                                      Stołówka ……………...... 

Inne informacje o dziecku ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….................

......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

Białystok, …………………                           …………………………………………….......... 

                         (data)                                                       (czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzane powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

 

 

 

Białystok, ……………….                              ………………………………………………….. 

 
                       (data)                                                         (czytelne podpisy rodziców lub prawnych opiekunów)  



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

w roku szkolnym …………………. 

 

Imię i nazwisko wychowawcy – 

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy …………………………………………….. 

zostałem/zostałam zapoznany/ zapoznana z obowiązkami rodziców/ prawnych 

opiekunów wynikających z procedury zadań opiekuńczych w szkole                               

i zobowiązuję się do ich stosowania. 

 

                                   …………………………………………………………….. 
                                                       (podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

Białystok, …………………… 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

w roku szkolnym ……………………. 

 

Imię i nazwisko wychowawcy-  

 

Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy …………………………………………….. 

zostałem/zostałam zapoznany/ zapoznana z obowiązkami rodziców/ prawnych 

opiekunów wynikających z procedury zadań opiekuńczych w szkole                               

i zobowiązuję się do ich stosowania. 

 

                                   …………………………………………………………….. 
                                                 (podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

Białystok, …………………… 



Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 

rok szkolny …………….. 

Wyrażam zgodę na samodzielne dojście mojego dziecka 

………………………………………………….........................   ………………. 
                                 (imię i nazwisko)                                                                                     (klasa)  

 

na zajęcia pozalekcyjne   ………………………………………………………… 
                                                                                                      (jakie?) 

 

odbywające się w dniu  ……………………. godz. ………………..   (godzinach pracy 

świetlicy) oraz samodzielny powrót po zajęciach:    (odpowiednie podkreślić) 

a) do świetlicy (jeśli świetlica jest jeszcze czynna), 

b) do domu (jeśli zajęcia kończą się po godzinach pracy świetlicy). 

Białystok,……………               …………………………………………….......... 

                                                                                     (podpisy obojga rodziców) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 

rok szkolny ………………. 

Wyrażam zgodę na samodzielne dojście mojego dziecka 

………………………………………………….........................   ………………. 
                                 (imię i nazwisko)                                                                                     (klasa) 

 

na zajęcia pozalekcyjne   ………………………………………………………… 
                                                                                                      (jakie?) 

 

odbywające się w dniu  ……………………. godz. ………………..   (godzinach pracy 

świetlicy) oraz samodzielny powrót po zajęciach:    (odpowiednie podkreślić) 

c) do świetlicy (jeśli świetlica jest jeszcze czynna), 

d) do domu (jeśli zajęcia kończą się po godzinach pracy świetlicy). 

Białystok,……………               …………………………………………….......... 

                                                                                     (podpisy obojga rodziców) 
 


