REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W BYTOMIU
Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

1. Uczniowie do świetlicy przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/
opiekunów dziecka – Karty Zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Pierwszeństwo mają dzieci
rodziców samotnie wychowujących oraz rodziców pracujących – za potwierdzeniem
z zakładu pracy.
2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane i przyprowadzane są przez
rodziców/opiekunów lub osoby wyznaczone przez opiekunów (za pisemnym
upoważnieniem) w rejonie portierni.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.
4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie,
których dane są wpisane do Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. Jeżeli dziecko wraca
samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy –
potrzebne jest dodatkowe oświadczenie.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku
zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny
powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 16:00.
Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem
dziecka ze świetlicy.
6. Dziecko przebywające w świetlicy, które nie ukończyło 7 roku życia, nie może samodzielnie
wrócić do domu.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń przebywający w świetlicy może być odebrany przez
rodzeństwo mające co najmniej 10 lat na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów
ujętej w Karcie Zgłoszenia do świetlicy. (Jeżeli dziecko będzie odbierane przez osobę
niepełnoletnią np. brata lub siostrę, to zgodę na jego wyjście ze szkoły należy rozumieć jako
zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. Rodzic bierze wtedy całkowitą
odpowiedzialność za wyjście dziecka ze szkoły i dojście do domu).
8. Dziecko nie będzie wypuszczane
ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną
rodziców/opiekunów prawnych ani w przypadku informacji słownej dziecka lub innej osoby.
9. Opuścić świetlicę bez nadzoru rodziców/prawnych opiekunów może dziecko posiadające
ich pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu.
10. Uczniowie udają się do świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych za wyjątkiem dzieci
z klas pierwszych, które odprowadzane są przez nauczyciela.
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11. Każdy uczeń przychodzący do świetlicy szkolnej ma obowiązek zgłoszenia się do
wychowawcy świetlicy w celu odnotowania obecności.
12. Uczeń ma obowiązek uzyskania zgody od wychowawcy świetlicy w przypadku
każdorazowego opuszczenia sali świetlicowej, np. wyjścia do toalety. Wychowawcy świetlicy
nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno
przebywać w świetlicy szkolnej.
13. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w wyznaczonych godzinach pod opieką
wyznaczonej osoby. Pozostałe dzieci spędzają czas w świetlicy pod opieką nauczyciela.
14. Uczeń ma obowiązek szanować wyposażenie świetlicy i dbać o jej ład i porządek.
Za umyślne zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład
wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
15. W trakcie przebywania na świetlicy szkolnej uczniowie mają zakaz korzystania
z telefonów komórkowych, za wyjątkiem nagłych przypadków za zgodą wychowawcy
świetlicy.
16.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
przedmioty (np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, elektroniczne zabawki oraz inne
przedmioty).
17.Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek stosować się do ramowego rozkładu
dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez
wychowawców.
18. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas,
nauczycielami, pedagogiem szkolnym, specjalistami i pielęgniarką szkolną oraz
stomatologiem szkolnym.
19.Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego
do świetlicy.
20. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na placu zabaw lub na boisku szkolnym. Zajęcia
mogą być prowadzone w postaci wycieczek po uprzednim powiadomieniu rodziców.
21. W związku z odbywającymi się zajęciami świetlicowymi będzie pobierana opłata
na pokrycie kosztów zakupu wyprawki papierniczej (w tym na materiały plastyczne) .
22. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodzice powinni poinformować nauczycieli
świetlicy o problemach zdrowotnych ucznia.
23. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne uczniów, rodzice wyposażają uczniów w chusteczki
higieniczne, własne łyżeczki.
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24. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,
powinien fakt ten zgłosić kierownikowi świetlicy.
25. Za nadzór nad pracą świetlicy i nauczycielami w niej zatrudnionymi odpowiada Dyrektor
szkoły.
26.W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
Świetlicy.
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