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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

 

Definicje: 

1. rodzic – osoba będąca rodzicem dziecka uczęszczającego do świetlicy bądź jego prawnym 

opiekunem, 

2. wychowawca świetlicy – nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w świetlicy. 

Postanowienia ogólne: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 16.30. 

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę uczniom klas I – III przed zajęciami lekcyjnymi i po 

ich zakończeniu. 

3. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci rodziców pracujących oraz dojeżdżające  

z innych miejscowości. W innym wypadku decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

4. O przyjęciu do świetlicy dzieci z klas IV i V decyduje dyrektor szkoły. 

5. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie karty zgłoszenia dziecka składanej 

w świetlicy na początku roku szkolnego osobiście przez rodziców. 

6. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii i/lub wychowania do życia w rodzinie 

i przebywają w tym czasie w świetlicy, także muszą posiadać złożone karty zgłoszenia.  

7. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane, tj. imię i nazwisko, data 

urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz, w razie wyrażenia przez 

zgłaszających takiej potrzeby, uwagi o stanie zdrowia dziecka.  

8. Ze świetlicy dzieci odbierane są przez rodziców oraz osoby przez nich upoważnione. 

9. Dzieci odbierane są ze świetlicy z wykorzystaniem systemu elektronicznego „Neonki”.  

W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu rodzic lub osoba upoważniona 

podaje pracownikowi obsługi imię i nazwisko dziecka. Po dokonaniu zgłoszenia 

pracownik obsługi doprowadza ucznia i przekazuje pod opiekę osoby odbierającej. 

10. Szczegółowe zasady korzystania z systemu elektronicznego „Neonki” określa Regulamin 

funkcjonowania systemu obsługi świetlicy „Neonki”.  

11. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu składana jest pisemnie na karcie 

zgłoszenia dziecka oraz w systemie „Neonki”. 

12. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może, po uprzednim telefonicznym 

kontakcie z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę niewskazaną 

w karcie. Rodzic jest zobowiązany wówczas do napisania poprzez dziennik elektroniczny 
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oświadczenia o odbiorze dziecka przez osobę trzecią, podając w treści wiadomości dane 

osoby odbierającej. 

13. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie 

może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie 

z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią 

należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

14. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Przed godz. 6.30 i po 

godz. 16.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom 

opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy 

wychowawca informuje dyrektora szkoły.  

15. Wnioski rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi. 

16. Dzieci przebywające w świetlicy, mogą spędzać przerwy na boisku lub korytarzu pod 

opieką nauczycieli dyżurujących.  

17. Dzieci przebywające w świetlicy przed lekcjami opuszczają świetlicę za zgodą 

wychowawcy świetlicy z dzwonkiem na przerwę poprzedzającą rozpoczęcie planowych 

zajęć.  

18. W klasach I-III uczniowie zapisani do świetlicy, po zakończeniu swoich zajęć 

odprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela, który prowadził z nimi ostatnią lekcję. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy ostatnimi zajęciami są: basen, lekcje religii, WDŻR i inne 

zajęcia dodatkowe (ZDW, ZKK, zajęcia z psychologiem/pedagogiem szkolnym). 

19. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawców świetlicy, na jakie zajęcia 

dodatkowe będą uczęszczać ich dzieci. 

20. Dzieci z klas I, II i III uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach nauczyciel ten odprowadza je 

z powrotem do świetlicy. Osoba odbierająca dziecko bezpośrednio z dodatkowych zajęć 

ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy świetlicy. 

21. Dzieci spożywające obiady w stołówce szkolnej pozostają pod opieką wychowawcy 

świetlicy lub nauczyciela sprawującego dyżur. 

22. Uczniowie mogą opuszczać pomieszczenia świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy 

świetlicy. 

23. Ucznia przebywającego w świetlicy obowiązują zasady określone w Statucie szkoły. 

 

 


