Regulamin świetlicy szkolnej 2022/2023
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły od godziny 7:00 i z niej odbierani przez
rodziców (opiekunów prawnych) oraz osoby upoważnione do godziny 17:00. Szkoła jest
otwarta w godzinach 7-17 i w tym czasie sprawowana jest nad dziećmi opieka przez
nauczycieli świetlicy. Oznacza to, że nie ma możliwości pozostawienia dziecka w szkole przed
godziną 7:00 oraz odbioru po godzinie 17:00.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko ze świetlicy w możliwe najszybszym
czasie. Dziecko raz odebrane nie wraca już tego dnia do świetlicy.
3. Spóźnienia rodziców/opiekunów prawnych po odbiór dziecka ze świetlicy są odnotowywane i
zgłaszane dyrekcji, a nieprzestrzeganie czasu pracy placówki skutkuje brakiem możliwości
korzystania przez dziecko ze świetlicy.
4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zobowiązane są do zachowania wszelkich
środków ostrożności i nie wchodzenie wraz z dziećmi do szatni . W szatniach pełnią dyżury
nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad uczniami od momentu ich wejścia na teren szkoły do
momentu opuszczenia przez nich szkoły.
5. W świetlicy szkolnej może przebywać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, którego
domownicy nie odbywają kwarantanny lub izolacji domowej. Jeżeli pracownik szkoły zauważy
u dziecka objawy chorobowe, szkoła niezwłocznie zawiadamia o tym rodziców/opiekunów
dziecka. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w ww. sytuacji odebrać dziecko ze szkoły w
trybie natychmiastowym.
6. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do przestrzegania zasad obowiązujących podczas
zwalniania uczniów ze świetlicy szkolnej, w godzinach innych niż zadeklarowane w karcie
zapisu ucznia. Respektowana jest forma pisemna z określeniem daty i godziny zwolnienia
dziecka do domu, uwzględniająca formułę o wzięciu odpowiedzialności za dziecko od
momentu opuszczenia przez nie szkoły. Obligatoryjne jest podpisanie zwolnienia przez
rodzica/opiekuna prawnego. Nie ma możliwości zwalniania uczniów ze świetlicy „na telefon”.*1
7. Dzieci, które nie posiadają upoważnienia do samodzielnego wejścia/zejścia do/ze świetlicy
szkolnej sprowadzane są przez wychowawców świetlicy do szatni z częstotliwością co 30 min
(o 13:00,13:30,14:00, 14.30…itd.) po uprzednim zgłoszeniu przez domofon obecności
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Dotyczy uczniów ze stałym lub jednorazowym upoważnieniem do samodzielnego wyjścia ze szkoły.

rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej. Dzieci wydawane są przez nauczyciela
wyłącznie rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej.
8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej
oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny (częste mycie rąk, zwłaszcza przed posiłkiem i po
skorzystaniu z toalety, zasłanianie ust podczas kichania lub kaszlu, unikanie dotykania oczu,
ust i nosa).
9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o porządek i wystrój w świetlicy. Korzystanie przez nich
z urządzeń i sprzętu świetlicowego musi być prawidłowe i zgodne z jego przeznaczeniem.
10. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich zajęć prowadzonych przez nauczycieli
świetlicy, mogą też korzystać z gier, zabawek i dostępnych w świetlicy materiałów
plastycznych, mają również prawo do udziału w konkursach organizowanych w świetlicy.
11. Za aktywny udział w zajęciach organizowanych w świetlicy dziecko może otrzymać pochwałę,
która pozytywnie wpłynie na ocenę z zachowania ucznia.
12. W celu zachowania bezpieczeństwa uczeń powinien mieć podpisane rzeczy (obuwie szkolne)
oraz przybory szkolne np. plecak, worek, piórnik, zeszyty, książki, bluzę, bidon śniadaniówkę
itd.
13. Regulamin świetlicy zezwala uczniom podczas pobytu w świetlicy na korzystanie z telefonu i
smartfona wyłącznie za zgodą nauczyciela świetlicy.
14. W świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia z domu przez dzieci zabawek, gadżetów,
pluszaków, itp. Nauczyciele świetlicy nie biorą odpowiedzialności za zagubione przez dzieci
przedmioty.
15. Nie ma możliwości opuszczenia świetlicy szkolnej w celu udania się dziecka do sklepiku bądź
automatu. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za pieniądze przyniesione przez
dziecko do świetlicy.
16. Uczniowie korzystający ze świetlicy przebywają w wyznaczonej sali, nie ma możliwości
samowolnej rotacji dzieci między salami.
17. Sale świetlicowe przez cały rok szkolny są wietrzone.

18. Odrabianie zadań domowych w świetlicy jest dla dziecka dobrowolne. Jeśli tylko warunki
umożliwiają wykonanie pracy domowej, nauczyciele przypominają dzieciom o zadaniach,
zachęcają do ich odrabiania i udzielają uczniom pomocy w razie trudności. Nauczyciele nigdy
nie zmuszają uczniów do odrabiania zadań domowych w świetlicy.
19. Codziennie wychowawcy świetlicy proponują dzieciom dobrowolne formy aktywności
ogólnorozwojowej, które są uzależnione od warunków i możliwości, jakimi w danym momencie
dysponuje nauczyciel.
20. Świetlica szkolna jest miejscem dedykowanym uczniom, których rodzice/opiekunowie, ze
względu na wykonywaną pracę zawodową nie są w stanie zapewnić opieki przed lekcjami i/lub
po lekcjach.
21. Zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy warunkowane są przez takie czynniki jak
dostępność sal, liczebność grupy, aktywność uczniów, odgórną organizację pracy, warunki
atmosferyczne.
22. Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów przebywających w świetlicy. Uczniowie klas I
mogą korzystać z biblioteki wyłącznie pod opieką nauczyciela, dlatego możliwość wyjścia
pierwszoklasistów do biblioteki zależna jest od ilości dyżurującej w świetlicy kadry.
23. Upoważnienie dziecka do samodzielnego wejścia z szatni do świetlicy i wyjścia ze świetlicy do
szatni dotyczy przejścia ucznia przez korytarz szkolny, bez towarzyszącego mu nauczyciela
świetlicy . Uczniowie samodzielnie poruszający się po szkole w drodze do i ze świetlicy,
doglądani są przez nauczycieli dyżurujących. Z możliwości upoważnienia dziecka do
samodzielnego poruszania się po szkole, w drodze z szatni do świetlicy i ze świetlicy do szatni,
wyłączeni są uczniowie klas 1.
24. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej należy wyposażyć w butelkę do napojów z filtrem.
25. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przynoszą dla siebie z domu własne jedzenie
oraz napoje, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
26. Podczas przygotowywania i pakowania dziecku posiłku do śniadaniówki szkolnej, należy
uwzględnić całkowity czas pobytu dziecka w szkole i zapewnić mu adekwatną ilość jedzenia,
zwłaszcza jeśli czas pobytu dziecka na świetlicy obejmuje godziny późnopopołudniowe.

27. W pogodne dni, kiedy istnieje możliwość wyjścia na boisko szkolne należy wyposażyć dziecko
w czapkę przeciwsłoneczną i - ewentualnie – w mały koc, który dziecko może pozostawić w
szatni.
28. Ze względów bezpieczeństwa brama łącząca przestrzeń świetlicy z korytarzem szkolnym jest
stale zamknięta i otwierana jest uczniom po wezwaniu ich przez rodzica/opiekuna domofonem.
29. W sytuacji, gdy dziecko stwarza zagrożenie dla siebie i/lub innych oraz gdy dziecko nie
przestrzega
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rodziców/opiekunów dziecka nie przynosi zmiany w jego zachowaniu, w porozumieniu z
dyrektorem szkoły może zostać podjęta decyzja o niemożliwości dalszego korzystania przez
dziecko ze świetlicy. Ocena zachowania dziecka jako zagrażającego bezpieczeństwu, należy
do nauczyciela świetlicy.

