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1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, tworzenie warunków

do nauki własnej i pomocy w nauce, oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, szczególnie uczniom, których  rodzice

pracują lub dojeżdżającym,

b) pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabiania zadań domowych,

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

d) tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień,

e) współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych

szkoły.

3.  Świetlica  jest  miejscem  przeznaczonym  przede  wszystkim  dla  uczniów  I  etapu

edukacyjnego,  czyli  klas 1 – 3,  których rodzice/prawni  opiekunowie (oboje)  pracują i  nie

mogą zapewnić dzieciom opieki w godzinach pracy Szkoły lub ze względu na dojazdy ucznia

do szkoły.

4. Limit miejsc w świetlicy to 50 uczniów. Jeżeli limit miejsc nie zostanie przekroczony, mogą

zostać przyjęte również dzieci starszych klas.

5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość korzystania ze świetlicy przez dzieci, które

nie  są  zapisane.  Warunkiem  jest  zgłoszenie  tego  wychowawcy  świetlicy  przez

rodziców/opiekunów  poprzez  dziennik  elektroniczny  lub  pisemną  informację  przekazaną

wychowawcy świetlicy.

6. Warunkiem pobytu dziecka w świetlicy jest:

a) zapisanie tj. kompletne wypełnienie i oddanie wychowawcom świetlicy karty zgłoszenia

dziecka do świetlicy,



b) zakwalifikowanie dziecka, którego dokonują wychowawcy świetlicy,

c)  zapoznanie  i zastosowanie  się  do  postanowień  niniejszego  regulaminu  przez

rodziców/prawnych  opiekunów  i  dzieci  (regulamin  dostępny  w  świetlicy  oraz  na  stronie

internetowej szkoły),

d) zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów do aktualizacji danych.

7. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez

rodziców/prawnych  opiekunów  lub  przez  osoby  upoważnione  (wymienione  w  karcie

zgłoszenia)  lub  zgłoszone  pisemnie  wychowawcom świetlicy.  Innym osobom dziecko  nie

zostanie wydane.

8.  Samodzielny lub wcześniejszy powrót dziecka do domu jest możliwy po zgłoszeniu tego

faktu  przez  rodzica/prawnego  opiekuna  w  dzienniku  elektronicznym  lub  przekazaniu

wychowawcy świetlicy pisemnej zgody.

9.  Odpowiedzialność  nauczyciela  —  wychowawcy  świetlicy  za  dziecko  rozpoczyna  się

z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do

świetlicy.  Wychowawcy  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  dziecko,  które  nie

zgłosiło się do świetlicy.

10. Dzieci  są wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie

pisemnej informacji od rodziców.

11. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6:30  do  16:30. Dziecko  

po  przyjściu  do  świetlicy  jest  pod  opieką  wychowawcy.  Wychowawcy  świetlicy  nie

przyprowadzają i nie odprowadzają dzieci na lekcje lub zajęcia dodatkowe.

12. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą wyjść podczas przerw na korytarz bądź boisko

szkolne. Opiekę nad nimi przejmuje wtedy nauczyciel dyżurujący w danym miejscu.

13.  Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  do  punktualnego  odbioru  dziecka  ze

świetlicy wg. zadeklarowanej w karcie zgłoszenia godziny odbioru ucznia.

14.  Uczeń  ma  obowiązek  informowania  wychowawców  o  każdorazowym,  nawet

krótkotrwałym oddaleniu się. Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów ze świetlicy.

15. W świetlicy uczniowie mogą używać smartfonów i innych sprzętów elektronicznych typu

smartwatche,  tablety  itp.  wyłącznie  za  zgodą  wychowawców  świetlicy  w  wyjątkowych

sytuacjach (szyki kontakt z rodzicem).



16. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów

urządzenia elektroniczne, przedmioty wartościowe, zabawki, gry itp.

17.  Dziecko  przebywające  w  świetlicy  zobowiązane  jest  do  przestrzegania  określonych

zasad, m.in. kulturalnego zachowania się, nieużywania przemocy fizycznej ani psychicznej

(wulgaryzmy,  wyzwiska,  itp.),  szanowania  zabawek,  gier  oraz  sprzętu  stanowiącego

wyposażenie świetlicy.

18. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o sprawowaniu się

dziecka podczas zajęć świetlicowych. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na

jego ocenę z zachowania.

19.  W  stosunku  do  uczniów  niezdyscyplinowanych  mają  zastosowanie  postanowienia

wewnątrzszkolnego oceniania  i regulaminów wewnętrznych.

20.  Nieprzestrzeganie  przez  ucznia  norm  kulturalnego  zachowania  naraża  go  na  utratę

prawa do uczestnictwa w danej zabawie i zajęciach.

21. Uczeń ciągle sprawiający kłopoty wychowawcze i  nie poprawiający swego zachowania

może być pozbawiony przez dyrektora Szkoły prawa do korzystania ze świetlicy szkolnej.


