Regulamin świetlicy szkolnej
Postanowienia ogólne
1. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły.
2. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów/
poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ wraz z pisemną zgodą na respektowanie
zasad zawartych w regulaminie świetlicy oraz zapoznanie się z zasadami rekrutacji. Poprawnie wypełnioną
Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej, w wyznaczonym terminie.
3.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo
b) pracujących rodziców/ prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci
c) dojeżdżające do szkoły publicznymi środkami komunikacji
d) będące uczniami klas I-III
e) będące uczniami klas IV- VIII- w uzasadnionych przypadkach
4. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności
po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
5. Miejsce zatrudnienia rodziców/ prawnych opiekunów musi być zapisane w karcie zgłoszenia do świetlicy.
6. Dane zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy będą weryfikowane. Brak podpisu rodziców oraz
podanie informacji niezgodnych z prawdą np. dotyczące miejsca i czasu pracy będzie skutkowało nie
przyjęciem dziecka do świetlicy.
7. Stałą opieką w świetlicy objęte zostaną dzieci przychodzące do świetlicy codzienne, systematycznie, których
rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo.
8. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką
wychowawców świetlicy.
9.Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
a) samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
b) odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice/prawni opiekunowie/.
10. W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom
(policji).
11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać wypisany ze świetlicy lub zawieszony:
- gdy rodzic poda informację w Karcie Zgłoszenia niezgodne ze stanem faktycznym;
- gdy jego zachowanie zagraża życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, a środki naprawcze
( współpraca z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym) nie przyniosły zmiany zachowania dziecka.

Komisja złożona z wychowawców świetlicy, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego analizuje sytuację dziecka.
O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduję Dyrektor szkoły.
12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.

Obowiązki I Prawa Rodziców/Prawnych Opiekunów
1.
Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko w
świetlicy.
2.
Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w
świetlicy oraz odbioru dziecka do godziny zakończenia pracy świetlicy.
3.
Rodzice lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek osobiście odebrać dziecko z sali
świetlicowej.
4.
Rodzice mogą wyrazić zgodę na codzienny, samodzielny powrót dziecka do domu o określonej
godzinie poprzez wypełnienie odpowiedniego ,,Oświadczenia’’. Rodzice wyrażając zgodę na samodzielny
powrót dziecka do domu ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo po opuszczeniu
świetlicy szkolnej.
5.
Rodzice mają obowiązek potwierdzić w formie pisemnej poprzez wypełnienie odpowiedniego
,,Oświadczenia’’ jednorazowy samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie dziecka przez osoby
inne niż upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana
do przekazania wychowawcy pisemnego upoważnienia od rodziców oraz zgłoszenia odbioru dziecka
wychowawcy świetlicy.
6.
Rodzice, którzy chcieliby odebrać dziecko nie przychodząc po nie do świetlicy zobowiązani są do
wypełnienia ,,Oświadczenia’’ zawierającego zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.
7.
Rodzice upoważniając osoby niepełnoletnie do odbierania dziecka ze świetlicy zobowiązani są
wypełnić ,,Oświadczenie’’ i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po
opuszczeniu świetlicy szkolnej.
8.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych
tam zasad.
9.
Rodzice są zobowiązani systematycznie kontaktować się z wychowawcami świetlicy oraz
aktualizować dane zawarte w Karcie Zgłoszenia Dziecka.
10.
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty
naprawy.
11.
Niedopuszczalne są sytuacje, że rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko ze świetlicy, po
rozmowie z uczniem (bez konsultacji z nauczycielem) pozostawia go nadal w świetlicy.
Obowiązki i prawa wychowanka
1.
Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców, w sytuacjach oczekiwania na
dodatkowe zajęcia lub wcześniejszy dojazd do szkoły ze względu na rozkład jazdy środków lokomocji.
2.

Wychowanek ma prawo do:

a)

uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach

b)

rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności

c)

rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień

3 . Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy
podczas pracy z grupą.
4. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po
skończonych lekcjach.
5.Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.
6. Zasady obowiązujące dzieci na terenie świetlicy reguluje wewnętrzny regulamin świetlicy tworzony
wspólnie z dziećmi.
7. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać wewnętrznego regulaminu świetlicy i określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się , zasad
higieny oraz szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
8. Wychowanek ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawców świetlicy i pozostałych pracowników
szkoły.

Zapoznałem się/Zapoznałam się z regulaminem świetlicy szkolnej i akceptuję jego treść.

……………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodziców / prawnych opiekunów)

