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1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-

wychowawczych przyjętych w planie pracy świetlicy oraz w programie wychowawczym 

szkoły w danym roku. 

2. Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w świetlicy szkolnej  dla uczniów, którzy ze 

względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole przed lub po zajęciach 

lekcyjnych, sportowych i innych. 

3. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I - IV. Na przyjęcie do 

świetlicy uczniów wyższych klas zgodę wyraża dyrektor szkoły po rozpatrzeniu 

pisemnych podań rodziców. 

4. Czas pracy świetlicy ustala się w godzinach od 7.00 do 18.00. 

5. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy. 

6. Opiekę w świetlicy mogą sprawować także inni nauczyciele kierowani tam przez 

dyrekcję szkołę. 

7. Dokumentem pracy nauczyciela świetlicy jest dziennik zajęć. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest prawidłowe wypełnienie  przez 

rodziców (opiekunów prawnych) „Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej”  

i odesłanie jej do wychowawców świetlicy (maile podaje wychowawca klasy).  Rodzice 

uczniów  klas pierwszych składają wypełnione karty zapisu do wychowawcy klasy. 

9. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach. Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę. 

10. Dziecko przychodzi do świetlicy szkolnej rano, a po zajęciach przyprowadzane jest przez 

nauczyciela lub trenera. 

11. Zasady odbierania dziecka ze szkoły i ze świetlicy: 

1) osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy są wyznaczane przez rodziców 

(opiekunów prawnych), a ich dane znajdują się w dzienniczkach uczniów i kartach 

zapisu dziecka do świetlicy, 

2) pisemna informacja, przygotowana przez rodziców (opiekunów prawnych) o tym, że 

dziecko samo wraca do domu znajduje się w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia 

i osobnym oświadczeniu u wychowawców świetlicy bądź przysyłane jest na adres 

mailowy szkoły: zwolnienie@sp5.krakow.pl 

3) odebranie dziecka ze szkoły przez inne osoby niż wskazane w karcie zapisu, może 

mieć miejsce jedynie, gdy rodzice (opiekunowie prawni) pisemnie upoważnią daną 

osobę do odbioru dziecka (upoważnienie z numerem dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby upoważnionej wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna), 
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4) odebranie dziecka ze szkoły przez osobę nieposiadającą upoważnienia może mieć 

miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, po rozmowie telefonicznej z rodzicem 

(opiekunem prawnym); rozmowa ta odbywa się w obecności osoby "trzeciej” – 

świadka, sprawdzane są również dane osoby wskazanej telefonicznie do odbioru 

dziecka, a dziecko winno rozpoznać osobę, która ma go odebrać, 

5) dziecko może być odbierane ze świetlicy przez rodzeństwo w wieku powyżej 12 roku 

życia za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych), 

6) uczniów klas pierwszych odbierają ze świetlicy tylko osoby dorosłe. W przypadku 

osób innych niż rodzice/prawni opiekunowie konieczne jest okazanie dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

7) dziecko nie zostanie wydane osobie, której zachowanie może wskazywać na  bycie 

pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W takim przypadku  

o sytuacji informowany jest rodzic lub prawy opiekun, a w przypadku braku 

możliwości odbioru dziecka przez inną osobę najpóźniej o godzinie 18.00, 

wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, który ma prawo 

wezwać policję, 

8) informacje o wszelkich zmianach dotyczących odbioru dziecka ze świetlicy rodzice 

(opiekunowie prawni) winni składać w formie pisemnej  (z datą zmiany) na ręce 

wychowawców świetlicy; w przypadku braku pisemnej informacji od 

rodziców/prawnych opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy na innych 

niż dotychczasowe zasadach, 

9) dziecko nie może wyjść ze świetlicy po rozmowie telefonicznej z rodzicem 

(opiekunem prawnym) bez poinformowania wychowawcy świetlicy, 

10) w indywidualnych przypadkach rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek 

poinformować pisemnie wychowawców świetlicy o częściowym lub całkowitym 

odebraniu praw rodzicielskich drugiego rodzica (prawnego opiekuna), co wiąże się  

z pozbawieniem prawa do odbioru dziecka ze świetlicy. W takiej sytuacji rodzic 

(prawny opiekun) zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły także kopii 

(oryginał do wglądu) stosownego orzeczenia Sądu, 

11) świetlica pełni opiekę nad dziećmi do godziny 18.00; nie ma możliwości 

pozostawienia dziecka w szkole po tej godzinie, ponieważ nie ma już w szkole 

pracownika pedagogicznego, uprawnionego do pełnienia opieki nad dzieckiem.  

W takiej sytuacji wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, który ma 

prawo wezwać policję. 

12.  Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia 

wychowawcy o wszelkich istotnych sprawach, które wymagają szczególnego podejścia 

do dziecka oraz mają wpływ na zapewnienie dziecku prawidłowej opieki (stan zdrowia, 
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w tym szczególnie stałe przyjmowanie leków, uczulenia, choroby mogące stwarzać 

zagrożenie dla dziecka, a także sytuacja rodzinna, itp. ). 

13. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z planem zajęć. 

14. Plan uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci. Dopuszcza się możliwość 

dokonywania zmian w planie uwzględniających sugestie rodziców (wyjście na świeże 

powietrze lub bieżące potrzeby). 

15. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przebywają na terenie zielonym wokół szkoły pod 

opieką wychowawców świetlicy. 

16. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do stałego kontaktu z wychowawcami klas  

w celu wymiany informacji na temat zachowania dziecka w świetlicy i wszelkich innych 

sytuacji, które wymagają pomocy wychowawcy klasy. 

17. Wychowawcy świetlicy w swoich działaniach opiekuńczo-wychowawczych mają 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo,  

a także poszanowaniem godności osobistej każdego dziecka. 

18. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zapisanego do świetlicy powinni niezwłocznie 

poinformować wychowawcę świetlicy o każdej dostrzeżonej nieprawidłowości. Jeżeli 

rozmowa ta nie przyniesie zadowalających rezultatów, mają prawo zgłosić swoje 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły. 

19. Opieką w świetlicy zostają objęci także uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela, dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, wdż 

oraz uczniowie czekających na trening bez względu na wiek. 

20. Wychowawcy świetlicy pełnią dyżury w stołówce w trakcie spożywania obiadów przez 

dzieci zapisane do świetlicy. 

21. Za sprawy związane z odpłatnością za obiady, za organizowanie, przygotowanie  

i wydawanie posiłków odpowiada ajent. 

22. W świetlicy obowiązują także wewnętrzne "Zasady świetlicowe" ustalone z dziećmi  

i wywieszone w widocznym miejscu. 

23. Ewentualne dodatkowe fundusze na działalność świetlicy pochodzą z dobrowolnych 

wpłat rodziców na rzecz Rady Rodziców. 

24. Dopuszcza się także możliwość dokonywania darowizn rzeczowych na rzecz świetlicy ze 

strony rodziców, w postaci dodatkowych materiałów przydatnych do realizacji jej zadań. 

25. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach 

lekcyjnych i sportowych. 

26. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, językowe, koła 

zainteresowań, treningi itp. ze świetlicy odbiera i przyprowadza do niej nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. O wszelkich zmianach dotyczących zajęć dodatkowych rodzice 
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(opiekunowie prawni) powiadamiają wychowawców świetlicy na piśmie. W czasie zajęć 

dodatkowych za dzieci odpowiada osoba je prowadząca. 

27. Wychowawca świetlicy opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach 

informację o aktualnym miejscu pobytu lub przekazuje taką informację pozostającemu  

w niej innemu wychowawcy świetlicy. 

28. Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy podczas zebrań z rodzicami, w ramach 

standardowych godzin pracy świetlicy, czyli od 7.00 do 18.00. 

29. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, przede wszystkim bezpieczeństwa, higieny, kulturalnego zachowania się oraz 

poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

30. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy 

wyczerpane zostały wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, 

wychowawcą, pedagogiem szkolnym), doraźnie dyrektor może podjąć decyzję  

o  wzywaniu Policji lub Pogotowia Ratunkowego w zależności od zaistniałej sytuacji,  

31. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z regulaminem świetlicy. Zapisanie dziecka do 

świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu świetlicy. 

32. Zasady obowiązujące w trakcie pandemii: 

1) dziecko przyprowadzane do świetlicy powinno być zdrowe, nie wykazujące żadnych 

objawów choroby; jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub ktoś z domowników miał kontakt z taką osobą to dziecko 

nie powinno być przyprowadzone do świetlicy, 

2) uczeń przed wejściem do świetlicy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk (płyn znajduje 

się przy wejściu do sali) lub umycia rąk wodą z mydłem, 

3) uczeń przed wyjściem na korytarz lub do toalety powinien mieć zasłonięte usta i nos, 

jeśli taką decyzję podejmie nauczyciel świetlicy, 

4) dziecko nie może wnosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, 

5) ze świetlicy zostaną usunięte wszystkie przedmioty, sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować, 

6) sale świetlicy będą wietrzone kilkakrotnie w ciągu dnia (co godzinę), przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia prowadzone będą przy otwartych 

oknach, 

7) w świetlicy korzystanie z pitnika odbywa się pod nadzorem wychowawców świetlicy  

i dotyczy wyłącznie napełniania pojemników wodą, bez możliwości bezpośredniego 

picia, 

8) rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w picie lub naczynia na wodę  

i jedzenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przez planowany czas pobytu, 
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9) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów choroby u dziecka rodzice zostaną 

natychmiast poinformowani i mają obowiązek  niezwłocznie odebrać dziecko ze 

szkoły, 

10) w ramach zajęć realizowanych w świetlicy obowiązują także pozostałe wytyczne 

wynikające z aktualnych procedur obowiązujących w szkole w związku z pandemią. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 


