
Regulamin świetlicy szkolnej 

Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce 

 

1.Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo 
oraz dzieci oczekujące na dowóz do domu lub nie uczęszczające na lekcje religii. 

2.Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu jego przyjścia na salę 
świetlicową.  

3.Dziecko może wyjść ze świetlicy ( na zajęcia dodatkowe, do biblioteki, stołówki, sklepiku 
szkolnego, sekretariatu, domu ) wyłącznie za zgodą wychowawcy. 

4. W czasie przebywania w świetlicy uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w celu 
kontaktu z rodzicami.  

5.W przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej przez dziecko bez wiedzy i zgody nauczyciela, 
niezwłocznie o zdarzeniu powiadomieni zostają rodzice/prawni opiekunowie, wychowawca 
klasy oraz dyrektor szkoły. Ze zdarzenia sporządzona zostaje notatka służbowa.  

6. Wychowawcy klas pierwszych zobowiązani są do tego aby odebrać dzieci ze świetlicy 
przed rozpoczynającymi się lekcjami oraz przyprowadzić uczniów do świetlicy po 
skończonych zajęciach. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego 
itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia dzieci do świetlicy po skończonej 
lekcji. 

7. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze 
dziecka ze świetlicy. 

8.Dziecko ze świetlicy mogą odbierać osoby wskazane przez rodziców/prawnych opiekunów, 
w karcie zapisu do świetlicy. 

9.W przypadku gdy obierać będzie osoba nie wskazana  w karcie wpisu do świetlicy, dziecko 
musi posiadać upoważnienie pisemne zawierające: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego 
osoby odbierającej oraz czytelny podpis rodzica . 

10.Ze względów bezpieczeństwa dzieci, nauczyciele świetlicy mogą poprosić o okazanie 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

11.Rodzic/prawny opiekun nie może telefonicznie polecić dziecku samodzielnie wracać do 
domu ani wyjść z inną, nieupoważnioną przez nich na piśmie osobą. Nie może zwracać się 
telefonicznie do wychowawcy o wypuszczenie dziecka np. przed szkołę. Polecenia takie nie 
będą respektowane. 

12.Dziecko powyżej 7 roku życia może samodzielnie (bez opiekuna) wychodzić ze świetlicy 
do domu po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. Zgoda powinna 
zawierać: zapis o odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo, zdrowie i życie podczas 



samodzielnego powrotu ich dziecka ze szkoły, godzinę wyjścia (adnotacja w karcie zapisu do 
świetlicy). 

13.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza salą świetlicy np. w salach lekcyjnych, w 
bibliotece,  na placu zabaw, boisku szkolnym, na spacerze. 

14.Dziecko nie zostanie przekazane osobie, co do której istnieje podejrzenie , że jest pod 
wpływem alkoholu lub innych środków o działaniu psychotropowym. Wówczas nauczyciel 
zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą .* 

15.Wychowawca może wpisać do zeszytu korespondencji pozytywne i negatywne uwagi o 
zachowaniu dziecka. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na ogólną ocenę z zachowania.  

16.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej wartościowe przedmioty. 

17.Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  

18.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzeganie godzin pracy świetlicy 
tj.7:00-17:00.  

19.W przypadku zdarzeń losowych powodujących spóźnienie się z odbiorem dziecka ze 
świetlicy rodzice/prawni opiekunowie powinni telefonicznie poinformować wychowawcę o 
zaistniałej sytuacji dzwoniąc pod nr szkoły 12- 653-38-88. 

20.W przypadku braku kontaktu z rodzicem nauczyciel zobowiązany jest postępować zgodnie 
z procedurą*. 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdą Państwo na stronie 
internetowej szkoły  

http://sp4wieliczka.pl/ 

 

 

 

 

 


