
                   Załącznik nr 1  
                                                           Do zarządzenia dyrektora  
                                                                                                                                          Nr 13/2015 z dnia 20.06.2015r. 

 
Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Psarach 

 
 

Rozdział 1 
Organizacja statutowa świetlicy 

 
§ 1 

Szkoła Podstawowa w Psarach prowadzi świetlicę szkolną. 
§ 2 

Świetlica szkolna zapewnia uczniom szkoły zorganizowaną opiekę wychowawczą po 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

§ 3 
Zajęcia w świetlicy realizowane są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-
wychowawczej. 

§ 4 
Dokumentacja pracy świetlicy obejmuje: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej 
2) dziennik zajęć 
3) diagnozowanie potrzeb w zakresie opieki świetlicowej 
4) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

§ 5 
Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy 
szkolnej. 

§ 6 
Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy 
szkolnej. 
 
 

Rozdział 2 
Zasady korzystania ze świetlicy 

 
§ 7 

Do 20 kwietnia każdego roku szkolnego wychowawcy klas oraz oddziału przedszkolnego 
przeprowadzają diagnozę potrzeb w zakresie opieki świetlicowej na drukach wg wzoru nr 1. 

§ 8 
Ze świetlicy szkolnej mogę korzystać dzieci z klas I-VIII. 

§ 9 
Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na: 

1) czas pracy ich rodziców 
2) organizację dowozu do szkoły 

§ 10 
Inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole to: 

1) wychowywanie przez samotnego rodzica 
2) wychowywanie w rodzinach zastępczych bądź rodzinach objętych 

nadzorem kuratora 



3) wychowywanie w rodzinie, w której jeden z rodziców przebywa za granicą 
4) inne okoliczności uznane przez dyrektora szkoły 

 

§11 

Uczniowie nie spełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów 
organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogę korzystać z opieki świetlicowej w 
wybranym dniu i godzinie tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności przez 
rodziców. 

§ 12 
Dziecko uczęszcza na zajęcia świetlicowe na podstawie wypełnionej przez rodzica Karty 
Zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

 
Rozdział 3 

Zasady odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 
 

§ 13 
Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo 
w drodze do domu. 

§ 14 
Na wniosek rodzica dziecko może być odebrane przez osobę do tego upoważnioną, na podstawie 

zapisu w dokumentacji świetlicy lub w wyjątkowych sytuacjach pisemnego oświadczenia tego 
faktu przez rodzica. 

§ 15 
Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby 
niepełnoletnie – zgodę rodziców na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem 
należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

§ 16 
Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 
dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub inne zachowanie mogące zagrozić bezpieczeństwu 
dziecka. 

§ 17 
Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godzinach zakończenia czasu 
pracy świetlicy nauczyciele i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z zapisami §22-28 
niniejszego Regulaminu. 

§ 18 
Wyjście dziecka ze świetlicy musi być zgłoszone opiekunowi świetlicy. 

 
 

Rozdział 4 
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 
§ 19 

Wychowanek świetlicy  ma prawo do: 
1) stałej opieki wychowawczej; 
2) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 
3) ochrony i poszanowania godności; 
4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 
5) pomocy w nauce; 
6) uczestnictwa w życiu świetlicy; 
7) korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem. 



 
§ 20 

Wychowanek świetlicy ma obowiązek:  
1) dbać o ład i porządek w świetlicy; 

2) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów; 

3) szanować mienie świetlicy; 

4) brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy; 

5) zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy; 

6) przestrzegać regulaminu świetlicy; 

7) kulturalnie zachowywać się na zajęciach świetlicowych; 

8) stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy. 

§ 21 
Wychowawca klasy ustalając ocenę zachowania na koniec roku szkolnego może uwzględnić 
opinię nauczycieli na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy. 

 
 

Rozdział 5  
 

Postępowanie w przypadku, gdy rodzic nie odebrał dziecka ze świetlicy do godziny 
zakończenia czasu pracy świetlicy. 

 
§ 22 

Nauczyciel podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka wskazanymi w 
karcie zapisu dziecka do świetlicy, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i poinformowania o 
konieczności natychmiastowego odbioru dziecka. Nauczyciel dwukrotnie próbuje nawiązać 
kontakt z rodzicem w odstępie czasowym do 20 min. 

§ 23 
W przypadku kontaktu telefonicznego z rodzicami ucznia 7 letniego i starszego nauczyciel 
przypomina rodzicom, że ponoszą odpowiedzialność za dziecko po godzinach zakończenia 
pracy świetlicowej oraz ustala czy dziecko ma udać się samodzielnie do domu czy oczekiwać 
w szatni na przyjście rodziców. Fakt ten odnotowuje w dzienniku świetlicy. 

§ 24 
W przypadku kontaktu telefonicznego z rodzicami ucznia 6 letniego i młodszego nauczyciel 
przypomina rodzicom, że ponoszą odpowiedzialność za dziecko po zakończeniu pracy 
świetlicy oraz ustala jak najszybszy termin odebrania dziecka ze szkoły nie przekraczający 30 
minut. 

§ 25 
Do czasu przyjazdu rodzica uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela. Fakt ten odnotowuje w 
dzienniku świetlicy. 

§ 26 
Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego 
nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim 
organom (policji). 

§ 27 
W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami zobowiązany jest do 
wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie 
uczniowi dalszej opieki.  

§ 28 
Nauczyciel oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenie policji. 

 



§ 29 
Trzykrotne spóźnienie się rodzica w okresie skutkuje skreśleniem dziecka z list 
wychowanków świetlicy. 

 
 

Rozdział 5 
Postępowanie w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy bez pozwolenia 

 
§ 30 

Nauczyciel o zdarzeniu powiadamia rodziców oraz wychowawcę klasy. 
§ 31 

W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu 
świetlicy.  

§ 32 
Wychowawca klasy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach. 

§ 33 
W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia rozmowę z 
uczniem przeprowadza pedagog szkolny. 

§ 34 
W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w 
prawach uczestnika świetlicy. 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) diagnoza potrzeb w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej 
2) karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

 

 
 
 
 
(opinia pozytywna R.P z dnia 01.06.2015) 
(opinia pozytywna R.R z dnia 08.06.2015) 
 


