
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. LUDZI POJEDNANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  W 

WITNICY UL. PLAC WOLNOŚCI 7 

§ 1 

 

 Funkcjonowanie  i organizacja świetlicy szkolnej. 

1. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych  

w planie pracy oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Obejmuje opieką w pierwszej kolejności 

dzieci oddziałów przedszkolnych „0”  i  klas I – III   rodziców pracujących.    

3. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci dojeżdżające 

oraz dzieci obojga rodziców pracujących, którzy oprócz wniosku  muszą  przedstawić 

zaświadczenie o zatrudnieniu. 

4. Świetlica czynna jest od godziny 6.30 do 16.00.  

5. W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą 

dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną 

powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej szkoły lub wpisanie  

informacji w zeszycie wychowawczym  

6.  Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku, który można pobrać 

tylko ze strony internetowej szkoły. 

7. Wniosek składany jest do sekretariatu szkoły co roku w terminie określonym przez 

dyrektora szkoły. 

8. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie stosują się do 

regulamin świetlicy. 

9.  Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez   

       dyrektora szkoły.  

10. W miarę posiadanych wolnych miejsc, w szczególnych okolicznościach, za zgodą 

dyrektora szkoły,   przyjmowane są dzieci rodziców niepracujących. 

11. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic, 

opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do 

pracy  z dzieckiem. 

12.   W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice ( prawni 

opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy w 

formie pisemnej. 

13.  Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

14.  Pracownicy szkoły nie odpowiadają za  rzeczy pozostawione bez opieki. 

15.  W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu                                    

i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia 

świetlicowe, zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy oraz zeszytu 

wychowawczego. 

16. W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego 

regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia 

odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów. 

17. W świetlicy obowiązuje zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych. 

18. Za wyrządzone szkody w świetlicy materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice/ 

opiekunowie 



 

§ 2 

                                                              

Zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.  

                 

               

1.  Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się same przed i po lekcjach.  

2. Rodzic/ opiekun przyprowadza dziecko  do świetlicy i zgłasza wychowawcy  jego 

obecność. 

3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nie zgłoszenia            

się dziecka. 

4.  Dzieci przyjeżdżające autobusem szkolnym odbierane są z przystanku  przez 

dyżurujących nauczycieli i przyprowadzone są do budynku szkoły pod opiekę 

wychowawcy świetlicy. 

5.  Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o 

przyjęcie dziecka. 

6.   Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dzieci odebrane ze 

świetlicy przez osoby upoważnione.  

7.  W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych ww. wniosku  rodzice / 

opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy                                

w formie pisemnej. 

8.   Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica / opiekuna 

prawnego.  

9. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych lub telefonicznych informacji 

dotyczących odbioru lub samodzielnego opuszczenia przez dziecko świetlicy. 

10.   Dziecko ma prawo opuścić świetlicę dopiero wtedy, gdy rodzic lub osoba 

upoważniona dotarły na miejsce pobytu grupy. 

11. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy 

szkolnej. Muszą być odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez 

osoby upoważnione. 

12.  W razie samodzielnego opuszczania przez uczniów klas II i  III świetlicy przez cały 

rok szkolny, rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do wypełnienia stałego 

upoważnienia, które dołączają do wniosku.  

13.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego 

odbioru.  

14.  W przypadku zaistnienia podejrzenia odbioru dziecka przez osobę nietrzeźwą lub pod 

wpływem innych środków odurzających wychowawca świetlicy zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły, pedagoga oraz wychowawcę 

klasy. 

15. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia dodatkowe, które odbywają się na terenie 

szkoły, rodzice pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o 

zmianach np. godziny zajęć). Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą 

odpowiedzialność za dziecko w trakcie ich trwania.  

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

 

  Procedura w przypadku gdy rodzic, opiekun prawny nie dopełnia obowiązku 

odebrania    

  dziecka ze świetlicy szkolnej. 

1. Wychowawca świetlicy, bądź nauczyciel będący na zastępstwie w świetlicy, 

powiadamia telefonicznie  rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności 

natychmiastowego odbioru dziecka. 

2. Informacja o niepunktualnym, późnym odebraniu dziecka zostaje odnotowana                         

w dokumentacji  i przekazana dyrektorowi szkoły, do pedagoga szkolnego                                   

i wychowawcy dziecka. 

3. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi,   

osobami upoważnionymi we wniosku wychowawca świetlicy powiadamia policję                         

i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a 

następnie wykonuje zalecenia policji. 

 

                                                                § 4 

Zasady dowozów szkolnych 

 

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na 

liście uczniów dojeżdżających (dotyczy  uczniów z obwodu szkoły). 

2.  Podczas oczekiwania na autobus szkolny uczniowie dojeżdżający klas 0 – III                            

mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

3. Dzieci przyjeżdżające autobusem szkolnym odbierane są z przystanku szkolnego 

przez dyżurujących nauczycieli i przyprowadzone są do budynku szkoły pod opiekę 

wychowawcy świetlicy. 

4.  Dzieci oczekujące w świetlicy na odjazd autobusu szkolnego wychodzą na przystanek 

autobusowy wyłącznie pod opieką wychowawcy lub nauczyciela pełniącego dyżur 

przy dowozach i  przekazywane są osobie opiekującej się dziećmi w autobusie 

podczas dowozów. 

5.  Na przystanku szkolnym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 

wychowawcy lub nauczyciela pełniącego dyżur przy dowozach.   

6. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

7.  Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność 

tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. 

8.  Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie 

mogą ich zmieniać w czasie przejazdu. 

9.   Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych w szkole oraz klas I, II i III dowożonych                    

z miejscowości Białczyk i Mosina, mają obowiązek przyprowadzić i odebrać   dziecko              

z przystanku  w miejscu zamieszkania i  sprawować opiekę  do chwili przyjazdu 

autobusu.  

 


