REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce

Postanowienia wstępne
§1
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo
opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie
wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o roczny
plan pracy dydaktyczno-wychowawczy.
Cele i zadania świetlicy
§2
Głównym celem świetlicy jest: zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed
i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, tworzenie warunków do nauki
własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków.
Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej
§3
1. Do świetlicy są przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:
1) dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
2) dzieci z rodzin niepełnych,
3) dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, pedagoga szkolnego

lub wychowawcę klasy.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez
dyrektora szkoły.
3. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie przez
rodziców lub prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły.
4. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię
i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, istotne informacje
o stanie zdrowia dziecka, godziny oraz dni przebywania dziecka w świetlicy szkolnej,
poświadczenia o zatrudnieniu rodziców, informacje dotyczące odbierania dziecka
ze świetlicy).
5. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej
§4
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 7:00 do godz. 17:00.
Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,
a także w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego.
3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok
szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego
słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, sportowo rekreacyjne, muzyczne,
teatralne, oraz inne zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również przeznaczony czas
na odrabianie zadań domowych oraz zabawy własne.
5. Odpowiedzialność nauczyciela wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą
przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do
opuszczenia świetlicy.
6. Wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w danej klasie jest
odpowiedzialny za przekazanie uczniów uczęszczających do świetlicy nauczycielowi
świetlicy.
7. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez
nich upoważnione na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku odbierania dzieci
przez inne osoby konieczne jest pisemne upoważnienie do odbioru dziecka podpisane przez
rodziców/opiekunów.
8. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie oddzielnego upoważnienia
do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię
i nazwisko, nr dowodu osobistego.
9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie,
że rodzice wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za dziecko.
10. Rodzic nie może polecić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu.
11. W przypadku nie odebrania dziecka przez osoby do tego upoważnione do godziny 17:00
wychowawca ma obowiązek wykonać telefon do rodziców lub prawnych opiekunów oraz
powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły.
12. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, czy zachowanie agresywne. W takim
przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy.
W takich okolicznościach wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z drugim
rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu
z rodzicami/opiekunami wychowawca kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej
sytuacji informuje dyrektora i pedagoga.
13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne przedmioty
i przyniesione zabawki.

15. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela, opiekuna świetlicy.
16. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka
ze świetlicy.
17. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
Warunki odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
§5
Ze względu na zgłoszoną dużą ilość osób do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
do dzienniczka zostanie wklejona karta, na której będą widniały nazwiska osób upoważnionych
do odbioru dziecka. Prosimy o czytelny podpis osoby upoważnionej. Dzienniczek będzie
dokumentem na podstawie, którego osoby upoważnione będą odbierać dziecko ze świetlicy
szkolnej.
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy
§6
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
1) respektowania swoich praw i obowiązków,
2) zorganizowanej opieki wychowawczej,
3) życzliwego traktowania,
4) poszanowania godności osobistej,
5) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
7) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
8) zgłaszania własnych propozycji zabaw,
9) korzystania z wyposażenia świetlicy oraz boiska szkolnego i placu zabaw,
10) pomocy przy odrabianiu lekcji,
11) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:
1) przestrzegać określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa,
kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, dbanie o ład i porządek oraz
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy szkolnej,
2) zostawić plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
4) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
5) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
6) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.
Zasady zachowania na świetlicy
§7
1. Ucznia w świetlicy obowiązuje poniższy kodeks zachowania:
1) wychodzi ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela opiekuna świetlicy,
2) przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzi do świetlicy i swoją obecność
zgłasza wychowawcy,

3) zgłasza nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez
pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów, zabaw na boisku
oraz placu zabaw,
4) dba o wygląd świetlicy, sprząta po sobie, rzeczy odkłada na swoje miejsca, nie pozostawia
opakowań po spożytych posiłkach i napojach,
5) szanuje wszystkie przybory, gry i zabawki własne i innych, niszczenie cudzej własności
wiąże się z naprawą lub odkupieniem zniszczonego wyposażenia świetlicy lub własności
innych,
6) słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela, nie przeszkadza w prowadzonych zajęciach,
koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić, zachowuje
ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz na jadalni,
7) dba o bezpieczeństwo własne i innych w przypadku złego samopoczucia informuje
wychowawcę,
8) jest kulturalny, grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów, używa zwrotów
grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,
9) nie krzyczy, nie biega, szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy:
fizycznej, słownej, emocjonalnej, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania podczas
pracy i zabawy wobec siebie i innych,
10) nie rusza i nie zabiera cudzych rzeczy bez pytania,
11) pomaga w miarę swoich możliwości słabszym.
2. Wychowawca:
1) może upomnieć lub pochwalić ucznia słownie: indywidualnie, słownie przy całej grupie,
wpisać uczniowi uwagę pozytywną lub negatywną z zachowania w dzienniku, może
wskazać ucznia do nagrody indywidualnej za zachowanie i zaangażowanie w pracę
świetlicy,
2) o niewłaściwym zachowaniu ucznia może poinformować wychowawcę klasy, dyrektora
szkoły, rodziców, brak zmiany w zachowaniu jest podstawą do wnioskowania
wychowawców o usunięcie ze świetlicy.

Postępowanie w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej
§8
1. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje
sytuacja zachowań agresywnych. Nauczyciel izoluje uczestników zajścia, przeprowadza
z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
2. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w karcie informacji o uczniu.
3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania
wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci uczeń (sprawca) zostaje czasowo
zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice
zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.
Postępowanie w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy
§9
1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza
także notatkę służbową w karcie informacji o uczniu.

2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą
postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną
i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.
Postępowanie w przypadku kradzieży
§ 10
1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy nauczyciel przeprowadza
rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową
w karcie informacji o uczniu.
2. Nauczyciel informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę
postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów,
zabawek, telefonów komórkowych itp.

1.
2.
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Postępowanie w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia
§ 11
Nauczyciel świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia
regulaminu świetlicy.
Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w karcie informacji o uczniu oraz
w zeszycie rozmów z rodzicami.
W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę
z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.
W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony
w prawach uczestnika świetlicy.

Nagrody i kary
§ 12
1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1) wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy,
2) pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,
3) pochwala dyrektora szkoły,
4) nagroda rzeczowa.
2. Stosowane kary to:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy,
2) poinformowanie rodzicom/opiekunom o niewłaściwym zachowaniu,
3) nagroda udzielana wobec wychowawcy klasy,
4) nagroda udzielana przez dyrektora szkoły,
5) skreślenie z listy uczestników.

Zasada kontaktów z rodzicami
§ 13
1. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy
indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
2. Nauczyciel świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje w Dzienniku zajęć.
Obowiązki rodziców/opiekunów
§ 14
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:
1) punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy,
2) zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia świetlicowe,
3) informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu
odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy i na stronie internetowej szkoły.
2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje
dyrektor szkoły.

