Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 25
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

Podstawa prawna:
Prawo Oświatowe, ustawa z dn. 14 grudnia Prawo Oświatowe
Statut Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

§1
1. W szkole działa świetlica.
2. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni złożą
prawidłową wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (karta stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu).
§2
2. Świetlica współuczestniczy w realizacji głównych zadań pracy dydaktycznej i
wychowawczo – opiekuńczej szkoły, wynikających ze Statutu Szkoły.
§3
1. Świetlica szkolna posiada własne pomieszczenie i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.
2. Może korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych.
§4
1. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy w grupach wychowawczych liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
§5
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 – 17:00.
2. Godziny pracy świetlicy określane są na każdy rok szkolny na podstawie arkusza
organizacji pracy szkoły.
§6
1. Pracę świetlicy organizuje kierownik świetlicy przy udziale wychowawców.
2. Kierownik świetlicy z początkiem roku szkolnego informuję rodziców o organizacji pracy
świetlicy szkolnej.

§7
1. Rodzice mogą zadeklarować składkę na potrzeby świetlicy.
2. Deklarowana darowizna, przeznaczona jest w całości na zakup materiałów papierniczych,
plastycznych, zabawek, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, nagród oraz innych
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w świetlicy oraz innych działań
statutowych placówki.
3. Darowizna jest całkowicie dobrowolna, a jej wysokość lub brak nie ma żadnego wpływu na

przyjcie dziecka do świetlicy.
4. Z darowizny korzystają wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia dydaktycznoopiekuńczo-wychowawcze w świetlicy.
5. Funduszem zarządza dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy szkolnej
oraz rodzicami.
§8
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane do/z świetlicy
szkolnej przez rodziców/ prawnych lub przez osoby upoważnione przez nich na piśmie.
2. Rodzice zgłaszając dziecko do świetlicy szkolnej deklaruje godziny pobytu dziecka w
świetlicy szkolnej. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych
godzin pobytu dziecka w świetlicy szkolnej oraz odbioru dziecka najpóźniej do godzin
zamknięcia świetlicy szkolnej.
3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a
nie zgłosiło się do świetlicy oraz za dziecko nie odebrane po godzinach pracy świetlicy.
4. Dziecko odebrane ze świetlicy nie wraca do niej. W wyjątkowych sytuacjach, po
wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy świetlicy, uczeń może wrócić do świetlicy
wyłącznie wtedy gdy, rodzic nie ma możliwości zapewnienia mu opieki - po wypełnieniu
oświadczenia (załącznik nr 2).
5. W przypadku zgody rodzica/opiekuna prawnego na jednorazowy samodzielny powrót
dziecka do domu, rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć pisemne
oświadczenie do wychowawcy świetlicy szkolnej. Oświadczenie jest dołączone do karty
zgłoszenia dziecka i stanowi komplet jego dokumentacji.
6. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do osobistego zgłoszenia odbioru dziecka
wychowawcy świetlicy szkolnej.
§9
1. Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy szkolnej mogą uczestniczyć w zajęciach
wspierających ich rozwój organizowanych na terenie szkoły przez innych nauczycieli lub
przez instruktorów firm zewnętrznych.
2. Na zajęcia wspierające, o których mowa w ust.1, nauczyciel szkoły osobiście odbiera
dziecko ze świetlicy szkolnej i osobiście przyprowadza dziecko do świetlicy po
zakończonych zajęciach.
3. Instruktor, o którym mowa w ust.1 lub inna osoba upoważniona na piśmie przez
rodzica/opiekuna prawnego odbiera i przyprowadza dziecko z/do świetlicy szkolnej zgodnie
z ustalonym w roku szkolnym harmonogramem zajęć i po podpisaniu umowy ze szkołą.
4. Formularz upoważnienia (zgody) rodzica/opiekuna prawnego na odbieranie
i przyprowadzanie dziecka z/do świetlicy szkolnej na zajęcia prowadzone w czasie godzin
pobytu ucznia w świetlicy szkolnej przez instruktorów, o których mowa w ust.1 stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Osoba odbierająca i przyprowadzająca ucznia z/do świetlicy szkolnej jest zobowiązana do
osobistego zgłoszenia dziecka u wychowawcy świetlicy.
§ 10
1. Rodzice /prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po
godz. 17:00 nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie zapewniają opieki i nie ponoszą
odpowiedzialności za uczniów.
2. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane przez szkołę pod opiekę
odpowiednim organom /policyjna izba dziecka lub pogotowie opiekuńcze – placówka
interwencyjna.

§ 11
1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone umyślnie przez dziecko szkody i
zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy szkolnej i zobowiązują się do
pokrycia kosztów ich usunięcia.
§ 12
1. Wszelkie zmiany oraz aktualizacje danych dziecka lub jego rodziców/prawnych opiekunów
winny być pisemnie zgłoszone do wychowawców świetlicy szkolnej.
§ 13
1. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo uczestniczyć w zajęciach,
imprezach i wycieczkach organizowanych przez wychowawców.
§ 14
1. Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy,
kulturalnego zachowania się, do przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej oraz do
aktywnego udziału w proponowanych zajęciach.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy, utrzymania czystości w świetlicy oraz dbanie o powierzone mu zabawki, gry
i sprzęt sportowy.
§ 15
1. Bez zezwolenia wychowawcy, wychowanek nie może opuszczać budynku i pomieszczeń
świetlicy oraz odłączać się od grupy w trakcie trwania zabaw i wycieczek.
§ 16
1. W świetlicy obowiązuje Kodeks Dobrego Zachowania.
2. Dzieci nagradzane są za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach.
§ 17

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

