
Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie 

 

1. Świetlica czynna jest w godzinach od 700 do 1730. Rodzice zobowiązani są do 

terminowego odbierania dzieci.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wypełnionej karty zapisu.  

3. Rodzice zobowiązani są pisemnie powiadomić wychowawców o ewentualnej zmianie 

adresu, numeru telefonu lub osób wskazanych do odbioru dziecka. 

4. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawcy  

(w momencie przyjścia do świetlicy i przed wyjściem do domu). 

5. Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym 

zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy. 

6. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

7. W przypadku  zachorowania lub zaobserwowania przez wychowawcę u ucznia 

objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w tym  

w szczególności gorączkę, kaszel) w trakcie jego pobytu w  świetlicy, rodzice 

(opiekunowie prawni) zostają niezwołanie powiadomieni o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

8. Ze świetlicy dzieci odbierają rodzice lub upoważnione przez nich na piśmie (w karcie 

zgłoszenia do świetlicy). 

9. Rodzice/opiekunowie mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do obioru dziecka inną 
osobę  niż wymienione w karcie zgłoszenia. 

Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer  

i seria dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej), datę oraz czytelny podpis rodzica.  

10. Dzieci 7-letnie mogą być odbierane przez osoby, które mają zdolność do czynności 

prawnych (w  myśl Kodeksu Cywilnego osoby powyżej 13 lat). Rodzic składa 

pisemne oświadczenie, że przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas jego powrotu do domu. 

11. Dzieci poniżej 7 roku życia nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie ani 

samodzielnie opuszczać świetlicy nawet na pisemny wniosek rodziców. 

12. Zgoda rodziców na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest na pisemny wniosek 

rodziców udzielna dzieciom, które ukończyły 7 lat. 

Upoważnienie musi zawierać: datę, konkretną godzinę wyjścia, określenie czy 

upoważnienie jest jednorazowe czy dotyczy dłuższego okresu czasu  oraz datę  
i czytelny podpis rodzica. Rodzic składa pisemne oświadczenie, że przejmuje na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego 

powrotu do domu. 

13. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy powinna posiadać przy sobie 

dowód tożsamości (dowód osobisty/legitymację szkolną) i na żądanie wychowawców 

świetlicy okazać go. 



14. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych, co  do braku zgody na odbiór 

dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie 

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Kopię tego dokumentu przechowuje się 
wraz z kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

15. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających. W takiej sytuacji powiadamiany jest  inny członek rodziny. 

16. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

a) Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania na terenie szkoły obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochrony osobistej: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub noszenie 

rękawiczek jednorazowych). 

b) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady:  

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się według planu pracy świetlicy. Świetlica jest terenem 

pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej. 

18. Zajęcia  świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych.  

19. Podczas pobytu w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, wietrzenie sal. 

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczanie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełno sprawnościami.  W takim przypadku opiekunowie powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

21. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci wychowawcy nie biorą 
odpowiedzialności.  

22. Świetlica  ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami oraz 

nauczycielami specjalistami.  

23. Działalność świetlicy wspomagana jest dobrowolnymi wpłatami ze strony rodziców. 

Zebrane pieniądze przeznaczane są na m.in. zakup materiałów plastycznych, sprzętu 

sportowego, zabawek i gier planszowych, nagród dla dzieci za udział w konkursach.  

24. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.  


