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§ 1 

1. Świetlica szkolna jest formą wychowawczo-opiekuńczą działalności   

      szkoły. 

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie  

            warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań                

            i  uzdolnień wychowanków. 

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

 Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych. 

 Pomoc w odrabianiu lekcji. 

 Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

 Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków   

                        życia codziennego. 

 Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny     

                        i czystości oraz dbałość o zdrowie. 

 Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 

 Współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych                           

                 i wychowawczych oraz rocznych planów pracy. 

 Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas obiadu. 

            

                                                                      § 2            

 1.         Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie: 

           Rodziców/opiekunów prawnych pracujący, nie mogących zapewnić   

                      opieki przed i po zajęciach. 

           dojeżdżający do szkoły. 

           czekający na  zajęcia dodatkowe na terenie szkoły. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole, Dyrekcja szkoły może    

             zobowiązać nauczyciela świetlicy (w ramach godzin) do bezpłatnej opieki nad   

             klasą.  

3.          Jeden nauczyciel świetlicy może mieć pod swoją opieką najwięcej 25 uczniów.  

4.   W przypadku, gdy uczeń ( który nie jest zapisany do świetlicy ) nie został odebrany przez 

 rodzica/ opiekuna po zajęciach lekcyjnych, wówczas nauczyciel wychowawca jest 

zobowiązany  do osobistego zaprowadzenia ucznia do świetlicy oraz pozostawienia danych 

kontaktowych.  
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§ 3 

 

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie w oparciu             

             o wypełnienie przez  rodziców /opiekunów prawnych WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA    

  DO  ŚWITLICY SZKOLNEJ. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt.1 należy wypełnić i dostarczyć wraz z załącznikami w    

nieprzekraczalnym terminie  jednego tygodnia od dnia jego otrzymania, po przekroczeniu tego 

terminu, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej; 

3.  Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia w świetlicy podejmuje: Dyrekcja wraz z     

nauczycielami świetlicy po zapoznaniu się z Wnioskiem - prawidłowo wypełnionym. 

4.         Świetlica prowadzi zajęcia w godz. 7.00 – 16.30 w budynku A, 7.00-17.00 w budynku B.      

5.        W świetlicy zajęcia prowadzone zgodnie z dziennym planem pracy. 

6.        Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

7.       Na samodzielny powrót do domu ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

           Prawo o ruchu drogowym ) niezbędne jest wypełnienie przez                     

           rodziców/opiekunów Oświadczenia (załącznik nr 2). 

8.       Nauczyciele świetlicy pozwalają wyjść dziecku na lekcje lub zajęcia dodatkowe zgodnie z jego      

           planem zajęć. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest   

poinformowanie nauczycieli świetlicy o wszelkich zmianach w planie dziecka. 

9.      W przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka zadecyduje, iż w danym dniu   

           dziecko ma powrócić samo bądź o zmienionej porze do domu, niezgodnie z   

           Wnioskiem i Oświadczeniem, uczeń powinien przedstawić nauczycielowi zgodę  

           rodziców / opiekunów na piśmie (data, podpis). W przeciwnym wypadku dziecko   

           nie może opuścić świetlicy.  

10.     Obowiązkiem rodziców / opiekunów jest przestrzeganie godzin  

           pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.  

11.    W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców / opiekunów do   

           godz. 17:00 budynek B, 16.30 budynek A , nauczyciele świetlicy kontaktują się telefonicznie  

           z domem dziecka w celu  wyjaśnienia sytuacji. 

12.     Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami/opiekunami   

          lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel świetlicy zawiadamia  

          Dyrekcję szkoły a następnie policję. 

13.    W przypadku nagłej choroby dziecka, nauczyciel świetlicy zobowiązany jest  

          skontaktować się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej opinii niezwłocznie  

          powiadomić rodziców /opiekunów ucznia. 

14.     Jeżeli niemożliwy jest kontakt zarówno ze szkolną pielęgniarką, jak też rodzicami           

           i opiekunami, nauczyciel świetlicy powinien powiadomić odpowiednie służby  medyczne. 
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15.      Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznania rodziców uczniów i dzieci  

           zapisywanych do świetlicy z niniejszym regulaminem, co potwierdzają  

           własnoręcznym podpisem na Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej. 

16.      Nauczyciele świetlicy regularnie współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem       

           i  psychologiem szkolnym. 

              

                                                                     § 4 

1. Przybory i materiały do zajęć manualnych dostarczane są przez rodziców dzieci. 

2. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą                   

            nauczyciela świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe   

            wykorzystanie i zabezpieczenie. 

3. Rodzice lub opiekunowie ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia  

            świetlicy zostają obciążeni odpłatnością za naprawę lub zniszczony sprzęt. 

4.        W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych i smartwatch-y. 

5.        Opiekunowie  świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione z domu zabawki i inne      

            rzeczy osobiste.  

6.         Rodzice/opiekunowie nie mają możliwości telefonicznego zwalniania dziecka,  jedyną   

            ewentualnością jest pisemne oświadczenie, na którym należy  podać datę, 

             godzinę wyjścia dziecka oraz  podpis.  

7.         Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez  rodziców/opiekunów prawnych  lub   

            wyznaczone przez nich osoby pełnoletnie, których dane są wpisane do Wniosku   

            o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.  

8.       Uczeń może być odebrany przez osobę, których danych rodzic/opiekun  nie umieścił   

           we Wniosku, jeśli opiekunowie powiadomią o tym nauczycieli świetlicy, a           

           osoba ta będzie miała  pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych   

           dziecka. 

9.  Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego 

niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 12- go roku życia ). W takiej sytuacji nauczyciel 

powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie. 

10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze 

szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią. 

11.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

12. Wychowawca klasy jest na bieżąco informowany o  zachowaniu swoich uczniów 

 uczęszczających do świetlicy. 

14. Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenia Regulaminu Bezpiecznego Pobytu 

Ucznia w Szkole, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące konsekwencje: 
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 Upomnienie ustne; 

 Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu; 

 Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania; 

 Skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

 

15.     Uczeń sprawiający trudności wychowawcze, szczególnie w przypadku sytuacji   

          zagrażających bezpieczeństwu dzieci,  na wniosek nauczycieli świetlicy   

          skierowany do Dyrekcji szkoły zostanie usunięty z listy uczestników świetlicy. 

 

                § 5 

1.         W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej. 

 Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej wraz z załącznikiem nr 1. 

 Oświadczenie (samodzielny powrót) – załącznik nr 2. 

 Dzienniki zajęć. 

 Sprawozdanie okresowe. 

                                                                      § 6  

                                                        PRAWA UCZNIA 

   1. Wszyscy uczniowie mają prawo do uczestniczenia w zajęciach oraz nauce. 

   2.       Wszyscy uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania własnego zdania, ocen, opinii we 

 wszystkich sprawach o ile nie narusza to praw i godności innych osób. 

   3.     Wszyscy uczniowie mają prawo do uczciwego wysłuchania oraz rozpatrzenia swojej sprawy. 

   4.      Wszyscy uczniowie mają prawo do ochrony przed wszelką agresją. 

   5.      Wszyscy uczniowie mają prawo do pełnego poszanowania i sprawiedliwego   

              traktowania. 

    6.      Wszyscy uczniowie mają prawo do wolnego czasu podczas przerwy. 

    7.      Wszyscy uczniowie mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

                               

                                                                      § 7 

                                                     OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad Bezpiecznego   

            Pobytu Ucznia  w Szkole oraz Regulaminu Świetlicy. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad dobrego wychowania             

            i higieny osobistej, przestrzegania zakazu używania słów obraźliwych, wulgarnych. 

3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek okazywania szacunku nauczycielom                       

            i pracownikom szkoły. 

4.         Wszyscy uczniowie mają obowiązek dbania o czystość i porządek w świetlicy. 
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5.         Wszyscy uczniowie mają obowiązek szanować mienie wspólne, dbać o sprzęt   

            świetlicowy i używać go zgodnie z przeznaczeniem. 

6.         Wszyscy uczniowie mają obowiązek zgłaszania każdorazowego wyjścia ze świetlicy. 

7.         Wszyscy uczniowie mają obowiązek reagować i przeciwstawiać się przemocy  

            słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji, natychmiast   

            zgłaszając ten fakt nauczycielom świetlicy. 

8.         Uczeń przychodzący do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela   

            świetlicy. 

9.         Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym  

            nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

 

 


