
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2020/2021 Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej w Rzepiskach z dnia 1 września 2020r. 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH 

      Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym Szkoły Podstawowej w Rzepiskach. 

Zadania w świetlicy są realizowane według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć.  

1. Świetlica jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów dojeżdżających z Potoku 

Bryjowego do Potoku Grocholowego (klasy VI-VIII) oraz z Potoku Grocholowego do 

Potoku Bryjowego (klasy I-V) i zapewnia opiekę uczniom oczekującym na transport. 

W świetlicy mogą uczestniczyć także pozostali uczniowie, ale tylko w godzinach pracy 

świetlicy. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet      

krótkotrwałym, oddaleniu się.   

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP  

oraz ewakuacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

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

6. Dziecku na świetlicy nauczyciel może wpisać w e-dzienniku oceny bieżące zachowania 

według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu.  

8. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione   

z domu wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.  

9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu 

do domu.   

10. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice osobiście lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy  

oraz do załącznika nr 1 do tej karty. 

11. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic 

nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne 

upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.   



12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy   

o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

13. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez 

osoby niepełnoletnie. 

14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, wychowawcami klas i nauczycielami.  

15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu szkolnym lub na boisku 

szkolnym.  

16. Dziecko odebrane ze świetlicy nie może samodzielnie przebywać na terenie szkoły, 

boiska. 

17. W okresie pandemii obowiązują następujące przepisy związane z bezpiecznym 

pobytem uczniów na świetlicy wynikające z zaleceń GIS: 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w 

innych salach dydaktycznych. 

 Środki do dezynfekcji rąk, rozmieszczone są w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie przebywania 

dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 W miarę możliwości zajęcia będą organizowane w sposób umożliwiający 

zachowanie dystansu. 

 Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 

Świetlicy.   

 

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 

 

1. Wychowanek ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 



f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego 

na wyposażeniu świetlicy. 

  

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 

1. Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek. 

  



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ – OŚWIADCZENIE 

 

Zgłaszam do uczestnictwa w zajęciach w świetlicy w Szkole Podstawowej w Rzepiskach 

moje dziecko: 

 

Imiona ____________________________________________________________________ 

Nazwisko __________________________________________________________________ 

Data urodzenia  _____________________________________________________________ 

Miejsce urodzenia   __________________________________________________________ 

Klasa _____________________________________________________________________ 

Adres _____________________________________________________________________ 

Informacje o rodzicach i opiekunach: 

Imię i nazwisko matki /lub prawnego opiekuna ____________________________________ 

Telefon kontaktowy _________________________________________________________ 

Imię i nazwisko ojca /lub prawnego opiekuna/ ____________________________________ 

Telefon kontaktowy  ________________________________________________________ 

Dziecko będzie przebywać w świetlicy w godzinach pracy świetlicy, to znaczy w czasie 

oczekiwania na transport. 

Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (alergie, leki, które dziecko powinno w trakcie 

zajęć zażywać itp.) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ogólne informacje o zainteresowaniach dziecka: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Oświadczenia rodziców (opiekunów) o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

 

1. Dziecko będzie wracało do domu transportem organizowanym przez Wójta Gminy 

Bukowina Tatrzańska. 

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione (w 

przypadku upoważnienia należy wypełnić załącznik nr 1).  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy szkolnej, danych osobowych naszych i 

dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez dyrektora szkoły zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej.* 

2.  Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

przebywającego pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru (załącznik do 

upoważnienia). * 

 

_______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 



Załącznik nr 1  
 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 

Ja, _______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

 

upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej SP w Rzepiskach mojego  

 

dziecka_____________________________________________________________________

__ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Pana(ią) 

_______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

legitymującą się dowodem osobistym  

 

_______________________________________________________________________ 
(seria i numer dowodu osobistego) 

 

 

 

 

Rzepiska, dnia __________________ 

 

 


