
 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Lasocicach 
 

Założenia organizacyjne 
  

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6:30 – 16:00 
2. Opieka w świetlicy organizowana jest dla uczniów na czas pracy rodziców. 
3. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia  

rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do kierownika  

świetlicy lub wychowawców świetlicy.  

4. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera; imiona i nazwisko uczestnika, klasę, dane  

kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, czas przewidywanej obecności dziecka  

w świetlicy (godzina przyprowadzenia dziecka do świetlicy, godzina odbioru dziecka ze  

świetlicy). 
5. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią określa się godziny i strefy  

przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. 
6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz  

wyznaczone przez nich osoby wpisane w oświadczeniu. W wyjątkowych sytuacjach  

uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał w oświadczeniu,  

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 
 7. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym  

upoważnieniu/oświadczeniu. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej  

będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach. 
8. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy  

świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy - okazania na każdą prośbę  

dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania dokumentu  

tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy  

wydania dziecka. 
9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny  

powrót dziecka do domu oraz wskazać dokładną godzinę opuszczenia świetlicy. 
10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być  

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu  

świetlicy. 
12. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie  

i w wyznaczonych strefach.  

13.Obowiązkiem rodzica jest jak najszybsze poinformowanie wychowawcy świetlicy o 

możliwym spóźnieniu się po odbiór dziecka. 
 

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej 
 

1. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:  

• uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,  

• przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,  

• wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,  

• aktywności podczas zajęć,  

• kulturalnego zachowania w świetlicy,  

• kulturalnego zachowania wobec wychowawców, koleżanek i kolegów,  

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,  

• każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń  



świetlicy,  

• dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach.  
 

 

Procedura postępowania  w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 

16.00 

 

1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka  

wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. 
 2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez  

rodziców/opiekunów. 

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły. 
4.Jeżeli sytuacja powtarza się notorycznie, dyrektor ma prawo wyciągnąć konsekwencje 

wobec rodzica/opiekuna. 

 
       

Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem 

pracy w świetlicy szkolnej 
 

…………………………………………………… 
Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 


