
                                        Warszawa, 01.09.2019 r. 

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344  

im. Powstania Warszawskiego w Warszawie 
Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły, powołaną w celu zapewnienia opieki oraz organizowania zajęć 

edukacyjno-wychowawczych dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas 

pracy rodziców/prawnych opiekunów oraz inne okoliczności.  
 

 Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach 6:30 – 18:00 

 
1. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy opracowany przez nauczycieli świetlicy, zgodny  

z koncepcją pracy szkoły. Opracowuje plany miesięczne i harmonogram tematów tygodnia.  

2. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi specjalistami szkolnymi, 

w celu zapewnienia dziecku optymalnych możliwości  rozwoju i opieki. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz niezwłocznej 

aktualizacji zawartych w niej danych. 

4. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy. Nauczyciele 

świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 

5. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione przez nich 

pisemnym upoważnieniem (druk dostępny także ,w świetlicy). 

6. Chęć odebrania dziecka ze świetlicy musi zostać zgłoszona osobiście lub przez wideofon nauczycielowi świetlicy. Osoba 

odbierająca dziecko nie może pominąć tego obowiązku (np. spotkawszy dziecko na korytarzu lub dzwoniąc do dziecka,  

że czeka w  samochodzie). 

7. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie 

sądowe.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka  

ze świetlicy.  

9. Rodzic na piśmie zawiadamia wychowawcę świetlicy o wszystkich zajęciach dodatkowych dziecka odbywających się na 

terenie szkoły w czasie jego pobytu w świetlicy (druk dostępny także w świetlicy). 

10. Dziecko na zajęcia dodatkowe odbywające się poza terenem szkoły może odebrać jedynie osoba upoważniona przez 

rodzica/opiekuna prawnego pisemnym upoważnieniem (druk dostępny także w świetlicy).  

11. Samodzielne wychodzenie dziecka na zajęcia dodatkowe poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody na samodzielne 

wyjście rodzica/prawnego opiekuna dziecka (druk dostępny także w świetlicy). 

12. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, sposobu wychodzenia do 

domu oraz zajęć dodatkowych musi być przekazana w formie pisemnej. 

13.Uczniowie przebywający na świetlicy, korzystający z obiadów, będą je spożywać w  stołówce szkolnej pod opieką 

nauczyciela-wychowawcy świetlicy. 

14. Dziecko chore (przeziębione, z temperaturą, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać w świetlicy. Rodzice będą 

wzywani do szkoły w celu zabrania dziecka.  

15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy  

(np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.).  

16. Używanie przez dziecko telefonu komórkowego w świetlicy może odbywać się jedynie zgodnie z zasadami zawartymi 

w regulaminie świetliczaka, niesprzecznymi z zasadami szkoły.  

17. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, ale także kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

18. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego „ocenę zachowania”.  

19. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać z wychowawcami i kierownikiem 

świetlicy.  

20. Rodzice gromadzą składki stanowiące fundusz świetlicy przeznaczone na wydatki związane z pobytem oraz realizacją 

programu rozwoju i wypoczynku dziecka przebywającego w świetlicy. Składka jest dobrowolnym zobowiązaniem 

rodziców. Gromadzone fundusze przeznaczane są na:  

a) zakup materiałów związanych z organizacją świetlicy: zabawek i sprzętu sportowego oraz wody pitnej,  

b) zakup artykułów do prac i zajęć edukacyjnych,  

c) organizację konkursów, imprez i uroczystości świetlicowych.  

d) zakup upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi.  

Wpłat można dokonywać gotówką w pokoju nr 108 w godz. 8.00 – 16.00 lub na konto świetlicy  

nr: 53 1750 0012 0000 0000 3509 1227 w BNP Paribas Bank Polska SA. W opisie przelewu należy zaznaczyć kogo 

dotyczy przelew (imię, nazwisko dziecka, klasa, miesiące, których dotyczy wpłata). 


