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Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 24 

 

Postanowienia ogólne 

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 planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W 

świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy. 

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, zatwierdzany  

przez Dyrektora Szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

3. Uczniowie zapoznawani są z regulaminem świetlicy szkolnej na początku każdego Roku 

Szkolnego i zobowiązani są do jego przestrzegania. 

Założenia organizacyjne 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.00. Rodzice są zobowiązani do punktualnego 

odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest 

przestrzeganie godzin pracy świetlicy. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru 

dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub innych upoważnionych osób (brak 

możliwości kontaktu), wychowawca informuje Dyrektora Szkoły, a ten Policję. 

2. Przyjmowanie  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  się  wyłącznie  na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, na karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy /dostępna do wydruku na stronie szkoły/ do końca pierwszego tygodnia września. 

Po tym terminie o przyjęciu dziecka decyduje dyrekcja szkoły. 

3. Przyjęcie do świetlicy przysługuje uczniom klas I-III oraz uczniom z niepełnosprawnością 

z klas IV-VIII, którzy muszą przebywać dłużej w szkole: ze względu na czas pracy obojga 

rodziców /opiekunów prawnych (wymagane jest potwierdzenie o zatrudnieniu obojga 

rodziców) lub organizację dojazdu do szkoły . 

4. Ze świetlicy mogą korzystać tylko te dzieci, których rodzice złożyli wypełnione karty 

świetlicowe. W dniu rozpoczęcia Roku Szkolnego, nauczyciele-wychowawcy odbierają ze 

świetlicy listę dzieci zapisanych do świetlicy. Dzieci, które nie są zapisane do świetlicy, nie 

mogą być przyprowadzane do niej po zakończeniu lekcji. Nauczyciel -wychowawca musi 

dopilnować dostarczenia wypełnionej karty do świetlicy oraz pomóc rodzicom/ opiekunom 

prawnym w wypełnieniu karty świetlicowej. 

5. Dziecko niezapisane do świetlicy i nieodebrane po lekcjach przez rodziców/opiekunów 

prawnych zostaje pod opieką nauczyciela, z którym kończy ostatnią lekcję. Gdy nauczyciel 

ma w planie kolejną lekcję, wówczas za zgodą dyrekcji, dziecko może być przyprowadzone 

do świetlicy i tam oczekiwać na odebranie przez rodzica/opiekuna prawnego. Nauczyciel 

przyprowadzający niezapisane dziecko do świetlicy zobowiązany jest do telefonicznego 

powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o pozostawieniu dziecka w świetlicy. 
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6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do „Karty zgłoszenia do świetlicy”. Wszelkie zmiany 

dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie 

pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna. W celu weryfikacji danych osoba może zostać 

poproszona o okazanie dokumentu tożsamości. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może 

samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez inne dziecko, 

które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z zapisami w „Kodeksie Ruchu Drogowego”).  

7. Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniem od momentu, w którym zgłosi on 

swoją obecność. Nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które 

zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

W przypadku zezwolenia na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy do domu (nie 

odnotowanego w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”) potrzebne jest oświadczenie rodziców ze 

zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

Dziecko opuszczając świetlicę, zgłasza swoje wyjście wychowawcy świetlicy. 

8. Z chwilą odebrania dziecka ze świetlicy i wpisaniem wyjścia dziecka w dzienniku 

elektronicznym, odpowiedzialność przechodzi na osobę odbierającą. Nie dopuszcza się 

sytuacji, w której osoba odbierająca odsyła ponownie odebrane wcześniej dziecko do 

świetlicy. 

9. Osobom nieupoważnionym  lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Jeżeli jeden z opiekunów dziecka będzie pod wpływem alkoholu, a z drugim 

nie będzie możliwości skontaktowania się, o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiona 

Dyrekcja Szkoły a następnie Policja, która poprowadzi dalsze postępowanie.  

10. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien 

fakt ten zgłosić w formie pisemnej wychowawcy świetlicy. 

11. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun 

prawny powinien pisemnie poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z 

dzieckiem oraz wszystkich innych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 

oraz funkcjonowanie dziecka. 

12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż główna sala 

świetlicowa, na boisku szkolnym, placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na 

to warunki pogodowe. 

13. Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne tylko na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców/opiekunów prawnych lub gdy będą odbierane osobiście przez osobę 

prowadzącą takie zajęcia. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich trwania 

ponosi osoba prowadząca zajęcia. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić 

wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych. 

15. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym, oddaleniu się (np. do łazienki). W przypadku samowolnego opuszczenia 

świetlicy przez ucznia, wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców 

oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym. W sytuacji ponownego 
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opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza 

pedagog szkolny. 

16. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, 

zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają 

materialnie rodzice. 

17. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonu komórkowego, smartwatcha oraz innych 

urządzeń technicznych przyniesionych z domu. 

18. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Wychowawcy 

świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły. 

19. Świetlica jest bezpłatna. Na wniosek i za zgodą Rady Rodziców przyjmowane są 

dobrowolne darowizny w postaci pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, zabawek. 

20. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję. 

21. Klasy I w miesiącach IX i X (wrzesień i październik), odbierane są ze świetlicy przed 

pierwszą lekcją  przez nauczyciela. Od XI (listopada) dzieci z kl. I wychodzą ze świetlicy na 

lekcje samodzielnie, zgodnie z godziną przerwy poprzedzającą ich pierwszą lekcję. Dzieci od 

klasy II wychodzą ze świetlicy samodzielnie, od początku roku, zgodnie z godziną przerwy 

poprzedzającą ich pierwszą lekcję. 

22. Zmiany w planie lekcji dzieci uczęszczających do świetlicy, takie jak np. wycieczki, 

wyjścia, imprezy, mające wpływ na zmianę godzin pobytu dzieci w świetlicy, wychowawcy 

zgłaszają z 3-dniowym wyprzedzeniem do kierownika świetlicy. 

23. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia 

opinię nauczyciela świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy. 

 

 

W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem decyduje Dyrekcja Szkoły.  

 

 


