
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30 do 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole. 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

określa dyrektor szkoły. 

3. W świetlicy przebywać mogą wyłącznie wychowankowie, których rodzice złożyli 

stosowną deklarację na której obowiązkowo ujawniają dane personalne swojego dziecka, tj.: 

 imię i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 adres zamieszkania, 

 sposób opuszczenia przez dziecko świetlicy, w tym dane osób upoważnionych do 

odbioru dziecka. 

4. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać 

dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić wychowawcom świetlicy lub dyrektorowi 

szkoły. 

5. W pracy z dziećmi wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem szkolnym oraz 

wychowawcami klas. 

6.  Dziecko powierzone opiece zespołowi wychowawców świetlicy, nie może samodzielnie 

opuszczać sali świetlicowej. Wyjątek stanowią udokumentowane zgody rodziców, biorących 

pełną odpowiedzialność za wyjście dziecka ze świetlicy i jego samodzielny powrót do domu. 

7. Ze względu na potrzeby wychowanków oraz specyfikę zajęć świetlicowych, mogą być one 

realizowane poza salą świetlicy szkolnej, tj.: 

 w sali cichej pracy, 

 w sali lekcyjnej, 

 na boisku szkolnym/na placu zabaw. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania 

się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 

świetlicy. 

9. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice. 

10. W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana 

obuwia. 

11. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u 

wychowawcy (np. do toalety, biblioteki). 

12. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

technicznych przyniesionych z domu. 

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły. 

14. Wychowankowie korzystają ze świetlicy zgodnie z zapisami Regulaminu Świetlicy. 
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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 

I. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy 

1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez 

rodziców/prawnych opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej 

dyżur w świetlicy. W przeciwnym wypadku wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3. Nauczyciel przyjmujący dziecko spod opieki rodziców zobowiązany jest 

zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one 

niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia. 

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 

świetlicy szkolnej. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielenia wyczerpującej informacji na ten temat. 

  

II. Odbieranie dziecka ze świetlicy 

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione 

na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w 

dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili zmienione albo 

odwołane. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez 

nich osobę. 

3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców może nastąpić po 

wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel 

może poprosić o okazanie dowodu. 

4. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.00. 

5. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale również widzieć, kto odbiera 

dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej 

można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba 

upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy. 

6. Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan 

osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej 

osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek 

zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktowania się z 

drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie 

powinien zostać poinformowany dyrektor szkoły lub jego zastępca.  

7. Życzenie rodziców dotyczące nieodebrania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej 
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1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godz. 16.00. 

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy 

(sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania 

o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka 

(telefoniczny kontakt do szkoły). 

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/ 

prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma 

obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową, która 

zostaje przekazana do dyrektora szkoły. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zostali zapoznani 

wszyscy pracownicy świetlicy. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich wychowawców świetlicy, osoby pełniące 

dyżur na świetlicy oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy a także 

osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci. 

3. Regulamin świetlicy wraz z zawartą w nim procedurą obowiązuje w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej  

od 1 września 2019 r. 

 

           


