
Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci ze świetlicy 
 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są przyjmowane i odbierane osobiście przez 

rodziców lub osoby upoważnione w karcie zapisu w godzinach 6.30 – 17.00 

2. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości 

i na żądanie nauczyciela świetlicy okazać go. 

3. Dziecko przyjmowane do świetlicy musi być zdrowe. 

4. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice niezwłocznie 

odbierają dziecko ze świetlicy. 

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze 

dziecka ze świetlicy. 

6. Obowiązkiem ucznia przychodzącego do świetlicy jest podanie nauczycielowi imienia, 

nazwiska, klasy i godziny rozpoczęcia zajęć, a wychodzącego do domu imienia, 

nazwiska, klasy. 

7. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi 

posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców. Dopuszcza się 

możliwość odbioru dziecka przez nieletnie rodzeństwo tylko w przypadku pisemnej 

zgody rodziców i w uzasadnionych przypadkach. 

8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel świetlicy może po uprzednim 

kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez 

osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o 

odbiorze dziecka podpisując się czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą 

(dokument potwierdzający tożsamość), spisując dane. 

9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie 

rodzica w tej sprawie z informacją szczegółową (dzień, godzina). 

10. Dzieci ze świetlicy mogą odbierać jedynie osoby poza podejrzeniem spożycia alkoholu 

lub innych środków odurzających. W przypadku wątpliwości zostanie wszczęta 

procedura odmowy wydania dziecka. 

11. W przypadku wydania przez sąd orzeczenia regulującego władzę rodzicielską nad 

małoletnim zobowiązuje się rodziców do złożenia w/w orzeczenia sądowego do 

nauczyciela świetlicy. 

12. Rodzice lub inne osoby odbierające dziecko ze świetlicy nie mogą wchodzić w głąb sali, 

nie mogą rozmawiać w sali przez telefon, nie mogą zakłócać głośną rozmową 

prowadzonych w tym czasie zajęć. 

13. Dziecko należy odebrać ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców, 

najpóźniej do godziny 17.00. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru 

dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione, nauczyciel ma obowiązek powiadomić 

policję. 


