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                                                                                                                                    Załącznik nr 1   

                                                                                                                                 do Zarządzenia 31/2020/2021 

                                                                                                                              Dyrektora Szkoły Podstawowej 

                                                                                                                                              w Zielonkach-Parceli  

 

Regulamin odbioru  dziecka  ze świetlicy 

w Szkole Podstawowej w Zielonkach – Parceli 

z wykorzystaniem systemu e-świetlica. 
 

W celu zwiększenia dystansu społecznego i ograniczeniu bliskich kontaktów pracowników szkoły z 

rodzicami oraz opiekunami prawnymi dzieci zachowując wymagania sanitarne spowodowane 

sytuacją epidemiczną oraz skróceniu czasu odbioru dzieci ze świetlicy, z dniem 1 czerwca 2021 

zostaje wprowadzony bezkontaktowy system  odbioru  dziecka ze świetlicy. System obsługuje karty 

zbliżeniowe  oraz bezobsługowy  terminal. Pozwala to na bezkontaktowe i szybkie powiadomienie 

opiekuna świetlicy o chęci odebrania dziecka rejestrując jednocześnie czas takiego zgłoszenia, 

pozwala również na weryfikację wizerunku osoby odbierającej dzięki wbudowanemu  

videodomofonu  ograniczając  w ten  sposób  kontakt z pracownikiem szkoły do niezbędnego 

minimum. 

 

1. Każdy rodzic zobowiązany jest do posiadania karty odbioru dziecka ze świetlicy.  

2. Rodzic ponosi koszty karty dostępu. 

3. Standardowo przygotowana jest jedna karta dla rodziców dziecka. Jeżeli rodzice potrzebują 

dwie karty, wówczas ten fakt należy zgłosić w sekretariacie szkoły. 

4. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy nie posiadają kart do 

elektronicznego systemu odbioru dzieci. 

5. Osoby upoważnione przez rodziców dziecka odbierają dziecko na dotychczasowych 

zasadach po zweryfikowaniu tożsamości przez pracownika szkoły. 

6. Każdy rodzic powinien posiadać własną spersonalizowaną kartę zbliżeniową. 

7. Docelowo do każdego ucznia mogą być przypisane maksymalnie dwie karty. 

8. Odbiór dziecka ze świetlicy możliwy jest wyłączenie za pośrednictwem karty zbliżeniowej  

odczytywanej  na  dedykowanym   w   tym   celu   terminalu zlokalizowanym w 

przedsionku szkoły. 

9. Odczytu karty należy dokonać stojąc przodem do przed urządzenia w od ległości ok. 1 m w 
celu umożliwienia weryfikacji wizerunku osoby odczytującej kartę poprzez wideodomofon. 

10. Po wczytaniu karty, na ekranie terminala wyświetli się numer karty rodzica  

oczekującego na dziecko. Następnie na ekranie pojawi się komunikat skierowany 

bezpośrednio do rodzica. Do czasu otrzymania informacji zwrotnej, osoba odbierająca 

dziecko zobowiązana jest do przebywania w okolicy terminala. 

11. Rodzic przyjmuje do wiadomości, że posiadanie karty umożliwia odebranie dziecka ze 

świetlicy. W związku z tym zobowiązuje się do: 
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a. Przechowywania jej w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych. 

b. Nie przekazywania jej osobie  nie  posiadającej  upoważnienia  do  odbioru  

dziecka ze świetlicy. 

c. W przypadku jej zagubienia, niezwłocznego zgłoszenia w kancelarii szkoły takiego 

zdarzenia w celu zablokowana karty. 

 

 

12. W  sytuacji  gdy  dziecko  zostanie  odebrane  przez  osobę   posiadającą   aktywną   kartę,    

odpowiedzialność za odebranie dziecka spoczywa na rodzicu. System zweryfikuje odbiór 

dziecka przez rodzica. 

13. Opiekun świetlicy lub pracownik kancelarii może poprosić osobę odbierającą o dodatkowe 

udokumentowanie swojej tożsamości w celu weryfikacji z listą osób upoważnionych                   

do odbioru dziecka i w przypadku braku takiego zgłoszenia odmówić odebrania dziecka. 

14. Rodzic zobowiązany jest pisemnie potwierdzić, że zapoznał się z regulaminem odbioru 

dziecka ze świetlicy z Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli wykorzystującego system 

e-świetlica. 

15. Zapoznanie się z regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją. 

16. W sytuacjach nietypowych gdy: 

 
a. dziecka nie ma w świetlicy, nauczyciel sprawdza obecność dziecka na zajęciach 

lekcyjnych  lub  świetlicowych, kontaktuje się  z wychowawcą                                   

i nauczycielami, z którymi dziecko miało zajęcia, a następnie informuje o całej 
sytuacji dyrektora szkoły. 

b. rodzic upoważniony do odbioru dziecka ze świetlicy nie ma przy sobie karty, należy 

zweryfikować tożsamość osoby odbierającej. W przypadku, gdy osobą odbierającą 

nie będzie rodzic,  należy poinformować rodzica telefonicznie  o zaistniałej sytuacji. 

c. system odbioru dziecka na karty zbliżeniowe nie funkcjonuje ze względu na awarię. 

brak zasilania, błąd sieci lub inne zdarzenie losowe wyznaczony w tym celu 

pracownik szkoły dokona sprawdzenia tożsamości osób odbierających dziecko. 

 

 


