
REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI 

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie 

 

 
1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej przez rodzica/prawnego 

opiekuna karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Opieką świetlicy objęci są uczniowie z klas I- III, a na prośbę rodzica/prawnego opiekuna 

również uczniowie z klas IV-VIII. 

3. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej na początku każdego roku szkolnego. 

4. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 18.00. 

5. Świetlica szkolna zajmuje się uczniami przed lekcjami, a także po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych oraz uczniami nie uczęszczającymi na religie, basen oraz z powodu nieobecności 

nauczyciela przedmiotowego. 

6. Przed zajęciami lekcyjnymi uczniowie przyprowadzani są do świetlicy szkolnej przez 

rodziców/ prawnych opiekunów/osoby upoważnione. 

7. Uczniowie przychodzą do świetlicy w zmienionym obuwiu, ubranie wierzchnie 

pozostawiają w szatni. 

8. Uczniowie na czas lekcji przyprowadzani i odprowadzani są przez nauczycieli lub 

wychowawców klas. 

9. Uczniowie odbierani są przez rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnione 

najpóźniej do godziny 18.00. 

10. Dzieci mogą odbierać jedyni rodzice / prawni opiekunowie/osoby upoważnione. 

11. Za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów dzieci mogą odbierać osoby 

upoważnione, wpisane w kartę zgłoszenia do świetlicy - z podaniem imienia, nazwiska 

numeru dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, jak również aktualnego numeru 

kontaktowego. Osoby upoważnione mają obowiązek okazania wychowawcy grupy 

dokumentu tożsamości. 

12. Starsze rodzeństwo może być upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. 

Konieczne jest wypisanie informacji w formie pisemnej przez rodzica / prawnego opiekuna 

i przekazane bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 
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13. Na prośbę i odpowiedzialność rodzica/ opiekuna prawnego uczniowie mogą samodzielnie 

wracać ze szkoły do domu. Wymagane jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego 

upoważnienia znajdującego się w karcie zapisu do świetlicy. 

14. Wszelkie jednorazowe samodzielne wyjścia ucznia ze świetlicy do domu muszą być 

potwierdzone informacja pisemną , zawierającą godzinę wyjścia, datę, podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego. 

15. Wychowawcy grup, w momencie odbierania ucznia, mają obowiązek wpisania 

w odpowiednim miejscu na liście obecności osobę odbierającą. 

16. Przyjście rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej po dziecko jest 

jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy szkolnej. 

17. Wychowawcy świetlicy po stwierdzeniu, iż osoba odbierająca dziecko jest w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, nie mają prawa wydania 

dziecka. 

18. Dzieci mogą same wychodzić do toalety, szkolnej stołówki, biblioteki, automatu, po 

wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy. 

19. Dzieci nie będą wypuszczane do rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej 

który przez telefon komórkowy powiadomi dziecko o swoim przybyciu. Rodzic/prawny 

opiekun/ osoba upoważniona jest zobowiązana do osobistego odbierania dziecka ze 

świetlicy szkolnej. 

20. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione, którzy odbierają dzieci po godzinach 

pracy świetlicy, zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia godziny odbioru dziecka. 

W powtarzających się przypadkach opóźnionego odbierania dzieci, powiadamia się 

Dyrekcję Szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa a w szczególnych sytuacjach właściwe 

organy. W razie nagłych, nieprzewidzianych przypadków rodzic/opiekun prawny/osoba 

upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest do telefonicznego kontaktu 

z wychowawcą świetlicy . 

21. W trakcie zajęć na boisku szkolnym, placu zabaw, osoba odbierająca dziecko zobowiązana 

jest poinformować wychowawcę o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

22. W   przypadkach   gdy   rodzic   ma   odebrane   lub   ograniczone   prawa   potwierdzone 

dokumentem sądowym, wychowawca świetlicy ma obowiązek odmówić wydania dziecka. 
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