
Informacja o działalności świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu 
 

Przyjęcie Ucznia do świetlicy 
• Warunkiem przyjęcia Ucznia do świetlicy jest złożenie przez Rodzica/Opiekuna 

Prawnego Karty Zgłoszenia, wypełnianej na bieżący rok szkolny.  

• Kartę Zgłoszenia można złożyć w formie elektronicznej na adres sekretariatu Szkoły, 

dostępny na stronie internetowej Szkoły lub w postaci tradycyjnej (druk pobrany ze 

strony internetowej Szkoły w zakładce “Świetlica” lub bezpośrednio w szkole). 

• Kartę Zgłoszenia w formie tradycyjnej prosimy wypełniać drukowanymi literami, aby 

uniknąć niedokładnego odczytania informacji w niej zawartych. 

Warunki pracy świetlicy 
➢ Czas pracy: 

• Świetlica dla uczniów oddziałów 1 – 4 (budynek B) czynna jest od godz. 6. 45 do 

godz. 17.00. 

• Świetlica dla uczniów oddziałów 5 – 8 (budynek A) czynna jest od godz. 7. 00 do 

godz. 17.00. 

➢ Miejsce pracy: 

• Budynek B – sale nr 3, 4, 5, 6, 7a (parter) 

• Budynek A – sala biblioteki szkolnej/ sala lekcyjna. 

Posiłki 
➢ Obiady 

• Informacja o sposobie wykupienia obiadu w stołówce szkolnej znajduje się na stronie 

internetowej Szkoły w zakładce “Obiady”. 

• Uczniowie klas 1 – 3 korzystają ze stołówki szkolnej pod opieką nauczycieli świetlicy. 

• Uczniowie klas 1 – 3 korzystają ze stołówki szkolnej w godzinach: 11.15, 11.30, 

11.45, 12.00, 12.20, 12.30, 12.40, 13.10, 13.55, 14.10.  

• Pora wyjścia uczniów na obiad uzależniona jest od planu zajęć danego oddziału: 

− Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia lekcyjne o godz. 11.55, wychodzą na obiad 

przed lekcjami (11.15, 11.30). 

− Uczniowie uczęszczający do szkoły na drugą zmianę, którzy nie zdążą zjeść obiadu 

przed lekcjami, korzystają ze stołówki w czasie przerwy obiadowej pod opieką 

nauczyciela świetlicy (ok. godz. 14.00). 

− Uczniowie uczęszczający do szkoły na pierwszą zmianę korzystają ze stołówki 

szkolnej po zakończonych zajęciach lekcyjnych pod opieką nauczycieli świetlicy. 



➢ Posiłki indywidualne: 

• Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość zjedzenia własnego posiłku o 

każdej porze. Wyjątek: zorganizowane zajęcia świetlicowe trwające w zależności od 

możliwości psychofizycznych uczniów. 

• Przed każdym posiłkiem uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk wodą 

z użyciem mydła, a przed wejściem do stołówki również dezynfekcji rąk płynem 

dostępnym przy wejściu do stołówki. 

Odbiór Dziecka ze świetlicy 
• Uczeń może być odebrany ze świetlicy wyłącznie przez osoby wykazane w Karcie 

Zgłoszenia.  

• Osoba zgłaszająca się po dziecko informuje o tym dyżurującego nauczyciela 

świetlicy (w wyjątkowych przypadkach pracownika na portierni) podając imię, 

nazwisko i klasę dziecka. 

• W uzasadnionych przypadkach osoba zgłaszająca się po dziecko może być 

poproszona o okazanie dowodu tożsamości.  

• W przypadku zmian w wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka prosimy o 

niezwłoczne poinformowanie o tym nauczyciela świetlicy i dokonanie stosownego 

wpisu na Karcie Zgłoszenia lub dostarczenie pisemnej informacji na osobnej kartce. 

• Dziecko może być odebrane przez osobę niewykazaną w Karcie Zgłoszenia  na 

podstawie jednorazowej pisemnej zgody opatrzonej datą, dostarczonej do 

nauczyciela świetlicy. Dziecko nie może opuścić świetlicy na podstawie wyłącznie 

telefonicznej informacji. 

• Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy. W przypadku absolutnej 

niemożliwości odebrania dziecka do godz. 17.00 prosimy o telefoniczną informację o 

spóźnieniu. 

Inne informacje 
• Rodzaj zajęć w świetlicy w danym dniu dostosowany jest do kondycji psychofizycznej 

uczniów. 

• W ramach pracy świetlicy proponujemy uczniom zajęcia: czytelnicze, plastyczne, 

muzyczne, ruchowe, gry i zabawy integracyjne, spacery i wyjścia na boisko szkolne 

oraz plac zabaw. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość wykonania 

zadań domowych przy wsparciu nauczyciela świetlicy udzielanym na prośbę dziecka. 

• Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wystarczającą ilość napojów (woda, soki), ponieważ 

w czasie zabawy na świeżym powietrzu wzrasta zapotrzebowanie na płyny. Jeśli 

dziecko posiada pojemnik z filtrem, może uzupełniać zapas wody. 

• Dzieci posiadające zwolnienie z pływania lub zajęć wf w czasie planowych zajęć 

danego oddziału przebywają razem ze swoją klasą pod opieką nauczyciela 

prowadzącego lekcję. Wyjątek stanowią zwolnienia długoterminowe (np. całoroczne 

lub półroczne). Wówczas zgodę na przebywanie dziecka w świetlicy w czasie zajęć 

jego oddziału wyraża Dyrektor szkoły. 



• Prosimy o zachęcenie dzieci, aby, w przypadku złego samopoczucia lub innych 

trudnych sytuacji pojawiających się w czasie pobytu w świetlicy, niezwłocznie 

zgłaszały problem nauczycielowi. Pojawi się wtedy możliwość szybkiego i 

efektywnego jego rozwiązania. 

• Aby dzieci mogły miło i twórczo spędzać czas w świetlicy, potrzebne są materiały 

papiernicze, gry dydaktyczne, sprzęt sportowy itp. Dlatego zwracamy się z prośbą o 

dobrowolne wpłaty w kwocie 70 zł na rzecz świetlicy. Środki te zostaną wykorzystane 

na zakup pomocy niezbędnych do atrakcyjnego i kreatywnego prowadzenia zajęć dla 

dzieci. 

 

 

 

 

 


