
REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23  

WE WROCŁAWIU 

 

 

1. Świetlica pracuje w trzech budynkach (ul. Pawia, ul. Przystankowa, ul. P. Jasienicy), 

zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Świetlica jest czynna od 

poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1715. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 

I-VI. Limit przewidzianych miejsc wynosi 25 dzieci na etat wychowawcy. 

 

2. Aby zapisać dziecko do świetlicy, należy napisać podanie i wypełnić kartę zgłoszenia 

dziecka do świetlicy. Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć wychowawcom 

świetlicy najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.  

 

3. Dzieci ze świetlicy odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub 

osoby upoważnione przez nich pisemnie. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko 

osoby odbierającej dziecko, datę oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. Osoby 

odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązane są do osobistego skontaktowania się z 

wychowawcą świetlicy i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

 

4. Dzieci mogą samodzielnie wracać ze świetlicy do domu, jeśli rodzice/opiekunowie 

prawni napiszą stałe lub jednorazowe upoważnienie. Zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę 

na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

Szkoła informuje, iż w myśl ustawy dziecko do lat 7 nie może samodzielnie wracać ze 

szkoły do domu (prawo o ruchu drogowym, art. 43).  

 

5. W razie zmiany decyzji odnośnie powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie winni 

pisemnie poinformować o tym wychowawców świetlicy. 

 

6. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. W 

takiej sytuacji wdrażane będzie postepowanie zgodne z procedurą (załącznik nr 1). 

 

7. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych w karcie zgłoszenia godzin 

pobytu dziecka w świetlicy. Rodzice zobowiązani są również do punktualnego odbierania 

dzieci ze świetlicy. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy o godzinie 17.15 

wdrażane jest postępowanie zgodne z procedurą (załącznik nr 2). 

 

8. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci (np. pieniądze, telefony komórkowe, 

zabawki itp.) wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności. 

 

9. Za szkody wyrządzone w świetlicy przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą 

jego rodzice/prawni opiekunowie. 

 

10. Opłata na działalność dydaktyczno – wychowawczą w świetlicy jest dobrowolna i wynosi 

7 zł miesięcznie. Wysokość opłaty w kolejnym roku szkolnym może ulec zmianie. 

 

11. Dzieci biorą udział (zespołowo i indywidualnie) we wszystkich rodzajach zajęć i imprez 

organizowanych przez wychowawców świetlicy. Korzystają ze sprzętu sportowego, 

zabawek, książek, pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych. Wychowawcy 

świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji, pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu 

zainteresowań. 



 

12. Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy zobowiązani są do: 

- wykonywania poleceń wychowawców świetlicy, 

- przestrzegania „zasad świetlicowych” ustalanych przez wychowawców, 

- uczestnictwa w organizowanych zajęciach, 

- dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

- dbałości o estetyczny wygląd sal oraz poszanowania prac plastycznych, pomocy 

dydaktycznych, sprzętu sportowego i zabawek, 

- pomocy słabszym i młodszym kolegom. 

 

13. Dzieci aktywnie uczestniczące w zajęciach i konkursach świetlicowych oraz 

przestrzegające zasad panujących w świetlicy otrzymują: 

a) pochwałę wychowawcy świetlicy przed grupą,  

b) pochwałę przed rodzicami, 

c) pochwałę przed nauczycielami, 

d) pochwałę dyrektora, 

e) nagrody rzeczowe. 

 

14. Za niewłaściwe zachowanie na zajęciach uczeń może zostać ukarany poprzez: 

a) poinformowanie rodziców, 

b) wpisanie uwagi do dzienniczka, 

c) poinformowanie wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego, 

d) naganę wychowawcy klasy, 

e) naganę dyrektora szkoły. 

 

15.   Dziecko może przestać uczestniczyć w zajęciach świetlicy na pisemny wniosek 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY PO ODBIÓR DZIECKA  

ZE ŚWIETLICY W SP 23 PRZYCHODZI OSOBA  

BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

 

 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie, co do której istnieje podejrzenie, iż 

jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji, gdy taka osoba 

zgłosi się po odbiór ucznia, wychowawca świetlicy ma obowiązek: 

1. W trybie natychmiastowym wezwać telefonicznie inną osobę upoważnioną do odbioru 

dziecka. 

2. Zawiadomić dyrektora szkoły i wicedyrektora/kierownika świetlicy. 

3. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z innym opiekunem dziecka, wychowawca 

powiadamia policję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁACZNIK NR 2 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA  

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP NR 23 WE WROCŁAWIU DO GODZ. 17.15 

 

 

Jeśli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 17.15, wychowawca ma obowiązek: 

1. Zadzwonić do rodziców/opiekunów w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i opiekować się 

dzieckiem do momentu przyjścia osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy. 

2. Gdy dziecko po raz pierwszy zostało odebrane po godz. 17.15, rodzic (opiekun lub 

upoważniona do odbioru ucznia osoba) podpisuje oświadczenie stwierdzające godzinę 

odbioru i potwierdzające zapoznanie się z procedurami związanymi z nieodebraniem dziecka 

ze świetlicy do godz. 17.30 (punkt 3.) oraz zobowiązanie do punktualnego odbioru dziecka. 

3. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godz. 17.30 i nie można nawiązać kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami lub jeśli dziecko odbierane jest po godz. 17.15  nie po raz pierwszy, 

wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, wicedyrektora/kierownika świetlicy oraz policję 

(w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej 

opieki). Do czasu ustalenia miejsca pobytu opiekunów, dziecko pozostaje pod opieką 

funkcjonariusza policji. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca 

pobytu  rodziców/opiekunów prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu 

zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy. 

 

 


