Załącznik nr 11
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Stefana Roweckiego „Grota”
Marki, ul. Duża 3

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego
„Grota” w Markach

I. Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej dzieci, które pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia opieki w szkole
2. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 20-25 wychowanków. Grupą w
miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
3. W trakcie pobytu dziecka w świetlicy bierze ono udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych lub
tematycznych proponowanych przez wychowawców. Zgłoszeni przez rodziców uczniowie odrabiają pod opieką
wychowawcy prace domowe.
4. Świetlica realizuje procedury postępowania w zakresie:

II. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci kl. 1-3, uczniowie nie uczestniczący w
lekcjach religii.
2. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna karty zgłoszenia do
świetlicy szkolnej (do pobrania u wychowawcy świetlicy) i złożenia jej do 15 września.
3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy) przez komisję
kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy, pedagog.
4. Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii nie muszą posiadać złożonych kart uczestnika świetlicy.

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców.
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców / prawnych
opiekunów z sali świetlicowej.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.
3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci np. zakatarzone,
przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących
informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
5. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi
imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
6. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do
domu.
7. Dzieci zapisane do świetlicy odbierane są przez rodziców/ prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
8. Odebrać dziecko mogą tylko osoby dorosłe upoważnione w karcie zgłoszenia. (Kierowana jest prośba do
rodziców / prawnych opiekunów o upoważnianie do odbioru dziecka tylko osób pełnoletnich w trosce zapewnienia
dziecku pełnego bezpieczeństwa w drodze ze szkoły do domu.)
9. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie
świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać
upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, prawnych opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się w
dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.
10. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub
miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba
upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy i poinformował nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
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11. Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko
wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel świetlicy
ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą
upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez
orzeczenie sądowe.
13. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę
dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
14. Rodzic ( osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie całkowitą
odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach świetlicowych.
15. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
16. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego
oświadczenia rodzica ( opiekuna prawnego). Oświadczenie musi zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia
dziecka ze świetlicy.
17. Rodzic/ prawny opiekun ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
18. Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy
o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego samodzielnego wyjścia.
19. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane
przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia ( zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego)
20. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych
do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona.
21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice / prawni
opiekunowie dzieci.

IV. Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
2. Rodzic powinien telefonicznie powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia
(telefon do sekretariatu szkoły 22 781-12-96).
3. Rodzice / prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy szkoły są
zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
4. Gdy spóźnienia powtarzają się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania
dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
5. Nauczyciel nie może pozostawić wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę
upoważnioną.
6. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób
upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub zastępcę
oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
7. Jeżeli nie można ustalić miejsca pobytu rodziców / prawnych opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w
celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
8. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje
przekazany do, wiadomości Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

V. Procedury przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas 1-3 uczęszczających do
świetlicy
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach
(1–3).
2. Dzieci z klas 2, 3, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim
przypomnieniu wychowawcy świetlicy (o ile takie decyzje zostaną podjęte przez wychowawców klas). Po
skończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.
3. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również
zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.
4. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w
świetlicy.
5. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne
zajęcia dodatkowe płatne /szachy, angielski, tańce, karate itp./
6. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które nie pływają na basenie, zobowiązani są do
przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienie listy z nazwiskami dzieci. Po powrocie z basenu wychowawca
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musi odebrać osobiście dzieci ze świetlicy. Liczba dzieci pozostawianych, nie może przekroczyć 5 uczniów z danej
klasy.

VI. Procedury postępowania z dziećmi z klas 1-3, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały
czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki.
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy
liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców
zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas
przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia
rodziców / prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.
4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności.
5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców / prawnych
opiekunów.
6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci np. zakatarzone,
przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
7. Chore dzieci wychowawca klasy / nauczyciel uczący / wychowawca świetlicy w trakcie zajęć lekcyjnych /
świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej lub innej wyznaczonej osobie, gdzie pozostają do
momentu przekazania ich pod opiekę rodziców / prawnych opiekunów.

VII. Procedura zwalniania dziecka z zajęć świetlicowych.
Obowiązki ucznia:
1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od
rodzica / prawnego opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda
na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe
zajęcia.
Obowiązki wychowawcy świetlicy:
1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy,
odnotowuje na liście obecności, nieobecność ucznia, pisząc przy tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.
2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami.

VIII. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań
agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia
wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
2. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia
przejawiającego zachowania agresywne.

IX. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy.
1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę
służbową w zeszycie informacji o uczniach.
2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku
niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do
naprawienia wyrządzonej szkody.

X. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
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1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z
poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postepowania w
przypadku kradzieży w szkole.
3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów
komórkowych itp.

XI. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.
1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawcę klasy.
2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zeszycie rozmów z
rodzicami.
4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza
pedagog szkolny.
5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika
świetlicy.

XII. Udzielanie nagród i kar wobec wychowanków świetlicy.
1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, dyplom, list
gratulacyjny.
2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dzienniczka, zeszytu
spostrzeżeń, rozmowa z rodzicami.
3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w
Statucie Szkoły.
4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według
zasad określonych w Statucie szkoły.
5. W uzasadnionych przypadkach:
a) częstego, niewłaściwego zachowania ucznia,
b) wystąpienia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, komisja kwalifikacyjna, po
analizie sytuacji, może usunąć ucznia ze świetlicy.

XIII. Kontakty z rodzicami.
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne,
korespondencję.
2. Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do zeszytu kontaktów z rodzicami.

XIV. Postanowienia końcowe.
1. Z regulaminem świetlicy zostali zapoznani wszyscy pracownicy świetlicy w dniu 17.01.2017r
2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników świetlicy, rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy oraz
osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.
Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2017 r., został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 17.01.2017r
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