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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną,                       

a jej zadania określa § 47 Statutu Szkoły. 
 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wychowanków na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/ opiekunów prawnych, składanego corocznie w świetlicy szkolnej w ciągu 10 dni 

od daty rozpoczęcia danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach 

rodzice/opiekunowie prawni  mogą zgłosić dziecko w innych terminach. WNIOSKI (karty 

zapisu dziecka- Zał. Nr 1,2,3) można pobrać u wychowawców świetlic, bądź wydrukować ze 

strony internetowej szkoły. 
 

3. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są uczniowie dojeżdżający, następnie 

uczniowie klas I-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki bezpośrednio przed i po 

lekcjach oraz pozostali uczniowie w miarę wolnych miejsc. 
 

4. Uczeń zadeklarowany do opieki przed lekcjami, obowiązkowo zgłasza, tuż po przyjściu, 

swoją obecność wychowawcy świetlicy. Uczeń zadeklarowany do opieki po lekcjach 

bezpośrednio po ich zakończeniu przychodzi do świetlicy szkolnej. Za dziecko 

zadeklarowane do opieki przed lekcjami jak i po, które nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej 

po przyjściu do szkoły lub po lekcjach, odpowiedzialność ponoszą  rodzice/opiekunowie 

prawni.  
 

5. Uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym ma obowiązek zgłosić się do świetlicy zarówno 

przed lekcjami jak i po lekcjach. Wraca do domu pierwszym możliwym autobusem po 

zakończonych zajęciach.  
 

6. Uczeń przychodzi do świetlicy bez okrycia wierzchniego i w obuwiu zmiennym. 
 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania świetlicy, uczeń 

przebywający w niej zgłasza każdorazowo wychowawcy świetlicy wyjście na zajęcia 

dodatkowe, do toalety, na obiad itp.  
 

8. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do: udziału                        

w imprezach i wydarzeniach świetlicowych; uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

świetlicowych zgodnie z ramowym planem dnia; korzystania z udostępnionych pomocy 

dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na 

wyposażeniu świetlicy; pomocy w nauce; pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i 

konfliktowych; życzliwego i podmiotowego traktowania; otrzymywania pochwał, nagród, 

wyróżnień. Zobowiązany jest do: przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy; 

przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych; 

dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; dbania o udostępnione mienie świetlicy. 
 

10. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę w karcie zapisu                             

na samodzielne wyjścia ze świetlicy szkolnej, przed opuszczeniem świetlicy ma obowiązek 

zgłosić gotowość do wyjścia wychowawcy świetlicy. 



11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zapisanego do świetlicy, a odbierający dziecko 

bezpośrednio po zakończonych zajęciach, zobowiązani są poinformować wychowawcę 

świetlicy o jego odbiorze. 
 

12. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej może być odbierany tylko i wyłącznie przez 

osoby do tego upoważnione ( Zał. Nr 2 ). Osoby odbierające ucznia mają każdorazowo 

obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez 

osobę nie wskazaną w karcie zapisu, osoba ta musi posiadać pisemne upoważnienie 

zawierające dane osoby odbierającej,  datę, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

(Zał. Nr 6). W wyjątkowych sytuacjach losowych po uprzednim kontakcie                                        

z rodzicem/opiekunem prawnym, wychowawca świetlicy może zezwolić na odbiór dziecka 

przez inną wskazaną osobę, po uprzednim wylegitymowaniu jej i spisaniu danych                               

z dokumentu. Osoba ta, zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, 

podpisując się pod nim czytelnie (Zał. Nr 7). Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie 

może być w danym dniu przyjęte ponownie. 
 

13. Uczeń wychodzący jednorazowo i samodzielnie poza teren szkoły, zobowiązany jest                     

do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców/ opiekunów prawnych i tylko na tej 

podstawie będzie mógł opuścić świetlicę szkolną (zał. Nr 4). Zwolnienia ucznia przez 

rodziców/opiekunów prawnych można także dokonać za pomocą dziennika elektronicznego 

(w formie e-mailowej do wychowawcy świetlicy), należy jednak o tym fakcie telefonicznie 

poinformować wychowawcę świetlicy.  
 

14. W przypadku kradzieży, niszczenia mienia innych uczniów lub mienia świetlicy, 

występowania agresji słownej lub fizycznej, używania telefonów komórkowych, przez 

uczniów uczęszczających do świetlicy, stosuje się odpowiednio procedury obowiązujące w 

szkole. 
 

15. W przypadku nagminnego nieprzestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej, wychowawcy 

świetlicy wraz z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy oraz rodzicem/opiekunem prawnym 

podejmują wspólnie decyzję o czasowym zawieszeniu możliwości korzystania ze świetlicy 

szkolnej przez ucznia lub podejmują inne środki zaradcze. 
 

16. Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniem w godzinach zadeklarowanych                           

we wniosku (karcie zapisu), między godziną 7:00 a 16:00.  
 

17. Rodzice, opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru ucznia, są zobowiązani                      

do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej w części dotyczącej zasad odbioru lub 

zwalniania ucznia i funkcjonowania świetlicy. 

 

Załączniki: 

1. Karta zapisu. 

2. Upoważnienie do odbioru dziecka. 

3. Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy – uczniowie nie dojeżdżający. 

4. Wzór jednorazowego zezwolenia na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej.. 

5. Wzór zezwolenia na samodzielne wyjście do autobusu szkolnego. 

6. Wzór zezwolenia na odbiór dziecka przez osobę nie upoważnioną we wniosku. 

7. Wzór oświadczenia osoby nie ujętej we wniosku a upoważnionej do odbioru dziecka. 

8. Wzór oświadczenia o nie uczęszczaniu do świetlicy szkolnej przez ucznia dojeżdżającego. 

9  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka. 

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka). 

 


