REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4 IM.MIKOŁAJA
KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00- 16.00.
2. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy
rodziców/opiekunów prawnych - na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo organizację
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
3. Obejmuje uczniów opieką w dni, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz w
wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
4. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili
zgłoszenia się dziecka do świetlicy /nie wcześniej niż godz. 7.00/, aż do udania się przez nie
na lekcje lub do momentu odebrania go przez osoby do tego upoważnione albo samodzielne
opuszczenie przez nie świetlicy /na podstawie pisemnej zgody rodzica dziecka/.
5. Opieką wychowawców świetlicy nie jest objęte dziecko, które przebywa w szkole przed
godz. 7.00 i po godz. 16.00 oraz dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy przed lub po swoich
lekcjach.
6. Opieka w świetlicy jest bezpłatna.
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Do świetlicy szkolnej dzieci są zapisywane na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do
świetlicy”, wypełnianego przez rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka.
2. Zapisy do świetlicy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego.
3. „Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy” są dostępne na stronie internetowej
szkoły/www.sp4bialogard.edu.pl/ i u wychowawców świetlicy.
4. Wypełniony wniosek rodzice zostawiają u wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku zmiany danych zawartych we „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy”
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym
opiekuna świetlicy /pisemnie/.
6. Rodzic zobowiązany jest zawiadomić wychowawcę świetlicy o wszystkich zajęciach
pozalekcyjnych, odbywających się w czasie pobytu dziecka w świetlicy, a także o wszelkich,
pojawiających się w trakcie roku szkolnego zmianach.
7. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy
świetlicy nie przyprowadzają dzieci do świetlicy i nie odprowadzają ich na lekcje i zajęcia
pozalekcyjne.
8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy /pisemnie/.
9. Świetlica obejmuje opieką dzieci:
a) które nie uczęszczają na lekcje religii lub są zwolnione z innego przedmiotu
b) podczas nieobecności nauczyciela danego przedmiotu /w ramach działań opiekuńczowychowawczych świetlicy/
c) oczekujących na planowane zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Zapisani uczniowie przychodzą do świetlicy przed lub po skończonych zajęciach.
2. Uczniów obowiązuje obuwie na zmianę. Kurtki należy zostawić w szatni.

3. Podczas przerwy w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zapisani. Pozostali
uczniowie przebywają na piętrach zgodnie z ustaleniami dyżuru. Po przerwie wracają do
świetlicy.
4. Przebywający w świetlicy są zobowiązani do:
a) zachowywania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
b) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć,
c) właściwego zachowania wobec innych dzieci, wychowawców i wszystkich pracowników
szkoły,
d) stosowania się do próśb i poleceń wychowawców świetlicy,
e) zgłaszania wychowawcy świetlicy wszelkich wyjść ze świetlicy /wychowawca nie ponosi
odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło świetlicę/,
f) przestrzegania dyscypliny,
g) dbania o porządek i wystrój świetlicy,
h) szanowania gier, zabawek i innych przyborów znajdujących się w świetlicy,
i) przestrzegania zasad korzystania ze sprzętów znajdujących się w świetlicy,
j) przestrzegania regulaminu świetlicy.
5. Uczniowie mają prawo do:
a) opieki wychowawczej,
b) korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności
w nauce,
c) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
d) korzystania z gier i sprzętu znajdującego się w świetlicy,
e) udziału w zajęciach i konkursach organizowanych w świetlicy.
NAGRODY I KARY
1. Nagrody:
a) pochwała udzielona przez wychowawcę na forum grupy,
b) pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy,
c) wniosek o podwyższenie oceny z zachowania,
d) dyplom na zakończenie roku szkolnego.
2. Kary:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę na forum grupy,
b) uwaga w dzienniczku
c) rozmowa z rodzicami
d) wniosek o obniżenie oceny z zachowania.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY
1. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało
przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych
godzin pobytu dzieci w świetlicy
3. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie swojego przyjścia wychowawcy świetlicy, który
zapisuje go, zaznacza obecność w dzienniku zajęć świetlicowych. Osoba upoważniona
zgłasza wychowawcy fakt odebrania dziecka zapisanego do świetlicy, podpisuje się w
„Karcie odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej”.
4. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby
wskazane przez nich na piśmie /upoważnieniu-załącznik nr1/, zaopatrzonym czytelnym
podpisem rodzica i datą.
5. Informacja ustna przekazywana przez dziecko nie będzie brana pod uwagę.

Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej /z datą i czytelnym
podpisem rodzica lub opiekuna/.
6. Jeżeli dziecko odbierane jest ze świetlicy przez starsze rodzeństwo /niepełnoletnie,
minimum 10 lat/, to musi to być wyraźnie zaznaczone we „Wniosku o przyjęcie dziecka do
świetlicy szkolnej”. Rodzic/prawny opiekun/ bierze na siebie odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka.
7. Uczniowie, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót ze świetlicy
do domu, muszą zgłosić swoje wyjście wychowawcy pełniącemu dyżur w świetlicy.
8. Wszystkie zmiany dotyczące odbierania lub wyjścia dziecka ze świetlicy muszą być
zgłaszane na piśmie u wychowawcy świetlicy.
9. Wcześniejsze zwolnienie dziecka do domu ze świetlicy odbywa się na pisemną prośbę
rodzica dziecka /opiekuna prawnego/.
10. Nie ma wyjść ze świetlicy typu: „Kiedy dziecko będzie chciało”. Rodzice pisemnie podają
konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.
11. Telefonicznie nie można zwolnić dziecka do domu.
12. Dzieci muszą być odebrane ze świetlicy o określonej porze. Rodzice/opiekunowie prawni
są zobowiązani odebrać dziecko do godz. 16.00.
13. Wychowawcy świetlicy nie wydadzą dziecka rodzicom /opiekunom prawnym/ lub
osobom upoważnionym będącym w stanie nietrzeźwym. W tym przypadku wychowawca jest
zobowiązany do poinformowania pozostałych, pełnoletnich osób wskazanych we „Wniosku o
przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej” o zaistniałym fakcie. Jeżeli nie ma wskazanych
innych osób, które mogą odebrać dziecko ze świetlicy, to o zaistniałym fakcie zostaną
poinformowane odpowiednie organa.
14. Jeśli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice zobowiązani są do
powiadomienia o tym wychowawcy świetlicy.
15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów do
szkoły wartościowe przedmioty /np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, PSP,
elektroniczne zabawki, itp./.
16. Rodzic /prawny opiekun/ zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świetlicy.
ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Świetlica szkolna pełni w naszej szkole również funkcję stołówki.
2. Obiady wydawane są podczas przerw obiadowych.
3. Dzieci korzystające z obiadów ustawiają się przed świetlicą i spokojnie czekają, na wejście.
4. Plecaki szkolne dzieci układają w miejscu do tego przeznaczonym /półki/.
5. Podczas spożywania obiadu należy zachowywać się w sposób kulturalny.
6. Po skończeniu posiłku dzieci odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce.
7. Podczas przerw obiadowych w świetlicy przebywają tylko dzieci spożywające obiady i
dzieci zapisane do świetlicy szkolnej będące już po swoich lekcjach.
8. Rodzice dzieci jedzących obiady czekają na dziecko poza świetlicą. Nie mogą przebywać
w świetlicy razem z dzieckiem. Wyjątek stanowią rodzice, których dziecko wymaga
szczególnej opieki /niepełnosprawność/.
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:
1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy,
2. tygodniowe plany pracy,
3. dziennik zajęć świetlicowych,
4. wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy,
5. upoważnienia dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy, samodzielnego powrotu do domu
oraz pozostałe załączniki /1-8/,

Z Regulaminem świetlicy można się zapoznać u wychowawców świetlicy. Jest także
zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp4bialogard.edu.pl /zakładka świetlica/tam też znajdują się wzory wszystkich oświadczeń i upoważnień dotyczących dzieci
zapisanych do świetlicy /załączniki 1-8/.

