
Regulamin Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 18                           
im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej  

 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późniejszymi zmianami) 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 

z 2005 r. Nr 10, poz. 75) 

 

3. Statut Szkoły 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

 

1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce 

oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych 

zainteresowań. 

2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej uczestniczą w zajęciach 

organizowanych przez wychowawców świetlicy i podporządkowują się pracy grupy. 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I – III, 

których rodzice pracują, a także w miarę możliwości uczniowie z klas IV – VI. 

4. Warunkiem przebywania dziecka w świetlicy jest aktualne zatrudnienie obojga 

rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice są zobowiązani do przedstawienia w ustalonym 

terminie (do 10 września każdego roku szkolnego) zaświadczenia z zakładu pracy 

poświadczającego zatrudnienie. 

5. Kwalifikowania i przyjmowania dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów/ dziecka. Rodzic lub opiekun zobowiązany 

jest do zapisywania dziecka osobiście. 

6. W karcie zgłoszeniowej (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy 

szczegółowo wymienić osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy i godziny 

odbioru (jeżeli jest to możliwe do określenia). 



7. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach od 6.30 do 16.30. 

 

 

§ 2  

Przyprowadzanie dzieci  

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

2. Świetlica przyjmuje dzieci od godziny 6:30. Za bezpieczeństwo dzieci 

przyprowadzonych do szkoły przed 6:30 odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania na listę 

obecności. 

4. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej 

obecności. 

5. Po upływie okresu adaptacyjnego dzieci przychodzą na świetlicę samodzielnie.  

 

 

§ 3  

Odbieranie dzieci  

 

1. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłaszają ten fakt 

pracownikowi portierni, który zawiadamia telefonicznie wychowawcę świetlicy. Wyjątek 

stanowi okres adaptacyjny (miesiąc) rodzic/opiekun dziecka przychodząc po ucznia 

zawiadamia portiernie oraz wpisuje się do zeszytu ewidencji i udają się do odpowiedniej 

sali, zgodnej z grafikiem świetlicowym po dziecko. 

2. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.  

3. Pracownik szkoły może wydać dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby 

odbierającej dziecko. 

4. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poświadczone orzeczeniem sądowym.  

5. W wyjątkowych sytuacjach po akceptacji przez uprawnione osoby procedura odbioru 

dziecka może ulec zmianie.  

5. Wychowawca świetlicy wyznacza starszych uczniów, którzy pomogą w ubraniu się oraz 

w bezpiecznym dotarciu do miejsca spotkania z osobą odbierającą dziecko. 



7. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od 

rodzica/opiekuna, która umieszczona jest na karcie zgłoszenia do świetlicy. 

8. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.   

9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte 

powtórnie.  

10. Dzieci przebywające w świetlicy należy odebrać do godziny 16.30. Rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. 

 

 

§ 4  

Sytuacje szczególne  

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci 

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.   

2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną 

poinformowani o sytuacji telefonicznie.  

3. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy 

materialnie odpowiadają rodzice/ opiekunowie. 

4. Rodzice dzieci, które naruszają obowiązujące w świetlicy ustalone zasady, 

zobowiązani są do pilnego kontaktu z wychowawcą na jego prośbę. Wszelkie zachowania 

niewłaściwe rozpatrywane są indywidualnie i mogą skutkować usunięciem ucznia ze 

świetlicy. 

5. Płatności za obiady dziecka należy dokonać w sekretariacie szkoły. 

6. O wszelkich zmianach dotyczących samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy rodzice 

zobowiązani są poinformować wychowawcę pisemnie na karcie zgłoszenia. 

7. Świetlica realizuje zadanie kształtowanie nawyków kulturalnych i bezpiecznych 

zachowań w szkole poprzez wprowadzenie systemu oceniania zachowania w świetlicy. 


