
REGULAMIN  ŚWIETLICY 

 

 
W Niepublicznej Szkole Podstawowej „LEGATO” obowiązują Procedury przyprowadzania i 
odbioru dzieci ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o 

systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 

 
   

 Zasady ogólne 

 

      1.   Świetlica (dla uczniów klas 0-3) czynna jest w godzinach 7.00-17.00. 

 

2. Nauczyciele świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

jego wejścia na teren świetlicy do zakończenia pracy świetlicy lub do momentu 

wcześniejszego odebrania go przez osoby do tego uprawnione. 

 

3. Opiece nauczyciela świetlicy nie podlega dziecko przebywające przed godziną rozpoczęcia 

pracy świetlicy i po godzinie zakończenia pracy świetlicy. 

 

4. Obowiązkiem Rodzica jest zgłoszenie nauczycielowi zarówno przyprowadzenie dziecka do 

świetlicy, jak również fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę. 

 

5. Zabrania się przynoszenia na teren szkoły w tym do świetlicy urządzeń elektronicznych (np. 

Telefon, smartwatch, MP3, MP4, tablet, laptop). W przypadku złamania tego zakazu 

uczeń/uczennica poniesie konsekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania. 

Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione 

przedmioty osobiste uczniów. 

 

6. Ustala się jeden dzień w tygodniu tj. piątek, w który dzieci mogą przynieść małą zabawkę z 

domu, jednakże bawią się nią tylko w świetlicy w czasie do tego wyznaczonym. Zabawkami 

nie bawimy się podczas lekcji oraz na korytarzach. 

 

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania Regulaminu świetlicy, 

określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

 

8. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. Uczeń ma obowiązek 

wykonywać polecenia nauczyciela i każdorazowo zgłaszać chęć i cel opuszczenia świetlicy. 

 

 

 

 

 



Odbiór dzieci ze szkoły: 

 

1.  Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest zebrać od Rodziców 

pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez 

Rodziców/prawnych opiekunów. 

2.  Nauczyciel odprowadza dzieci po zajęciach do świetlicy (przekazuje opiekę nad nimi 

wychowawcy świetlicy) lub do szatni.  

3.  Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 

odurzających. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun/ osoba odbierająca zgłosiła się 

po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

a) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły   

b) wezwać do szkoły drugiego Rodzica lub innego opiekuna dziecka 

c) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy Rodzic odmawia   

opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, 

należy zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła 

decyzję czy należy wezwać Policję. 

4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.  

5. Gdy Rodzic/opiekun prawny lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych 

powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt 

wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie. 

6.  W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności, wychowawca lub 

sekretarz szkoły informuje telefonicznie Rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli Rodzic nie może 

odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez Rodziców osoba 

musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza 

czytelnym podpisem w sekretariacie szkoły.  

7.  Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku 

szkolnego. 

8.  Samodzielny powrót dziecka udokumentowany jest stosownym oświadczeniem z datą i 

podpisem, które mają obowiązek złożyć Rodzice/prawni opiekunowie. Wychowawca 

informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję . Nie ma możliwości 

telefonicznego poinformowania przez Rodzica nauczyciela świetlicy, iż zezwala on swojemu 

dziecku na samodzielny powrót do domu. 

9.  Prośba Rodzica dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być 

poświadczona przez orzeczenie sądowe. 

10.  Nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy szkolnej może skutkować skreśleniem z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

11. Odbiór dziecka przez dziecko reguluje art. 92,95 § 3 i art. 96 §1 Kodeksu Rodzinnego. 

 


