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                                                                           REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 387 IM. SZARYCH SZEREGÓW W WARSZAWIE 

 
Regulamin jest zgodny z postanowieniami statutu szkoły podstawowej nr 387 im. „Szarych Szeregów” w Warszawie.  

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie wychowankom świetlicy bezpieczeństwa, zorganizowanej opieki oraz 
stworzenie odpowiednich warunków do rozbudzania i rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień. 

1. Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku, po południu – od zakończenia zajęć do godziny 17:30.     

2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I-III.  

3. Opieką świetlicową objęci są także uczniowie, którzy potrzebują jej ze względu na wyjątkową, indywidualną sytuację losową 
ucznia/jego rodziny (w miarę możliwości organizacyjnych). 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie złożonej przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.  

5. Rodzice uczniów kontynuujących naukę mają obowiązek złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”  
w sekretariacie Szkoły/u wychowawcy świetlicy w terminie od 1 czerwca do zakończenia zajęć dydaktycznych  
w danym roku szkolnym.  

6. Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w szkole „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” składają u kierownika świetlicy, 
wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły w terminie od 25 sierpnia do 5 września danego roku szkolnego.  

7. „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” należy składać każdego roku oraz należy dokonywać w niej korekty  
w sytuacji zmiany istotnych danych zawartych w „Karcie”.  

8. Sprawami dotyczącymi działalności świetlicy zajmuje się kierownik świetlicy w terminach umieszczonych na tablicy 
informacyjnej świetlicy.  

9. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może przebywać więcej niż 25 uczniów. 

10.Wychowawcy świetlicy odpowiadają za dzieci i uczniów, które zgłoszą się do świetlicy po lekcjach lub dodatkowych zajęciach i 
ich obecność zostanie odnotowana w dzienniku zajęć świetlicy. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci, które są 
zapisane do świetlicy, a nie zgłoszą się do niej.  

11. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi mają obowiązek przyprowadzania dzieci do świetlicy po zakończeniu zajęć 
edukacyjnych.  

12. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek współpracy z wychowawcami klas, specjalistami pracującymi w szkole  
i rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.  

13. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do informowania rodziców/prawnych opiekunów  
o niepokojącym zachowaniu ucznia w dniu, w którym miało miejsce takie zachowanie. W świetlicy obowiązują zasady oceniania 
zachowania zgodne ze szkolnym WZO. 

14. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do informowania rodziców/prawnych opiekunów o wszelkich sytuacjach dotyczących 
pogorszenia stanu zdrowia dziecka, wypadkach, zdarzeniach losowych, w których dziecko uczestniczyło  
i podejmowania działań zgodnie z obowiązującymi procedurami szkolnymi.  

15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczniów. 

16. Po godzinie 15. 30 grupy mogą być łączone. Liczebność dzieci w grupach nie może przekroczyć 25 osób. 

17. Zgodnie ze statutem Szkoły, w świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się posiadanie w szkole przez dziecko telefonu, przy czym wychowawca świetlicy musi zostać  
o tym fakcie wcześniej powiadomiony przez rodzica/opiekuna prawnego. 

18. Uczeń może skorzystać z własnego telefonu komórkowego wyłącznie za pozwoleniem wychowawcy świetlicy.  

19. Użycie telefonu bez zgody skutkuje jego czasowym odebraniem uczniowi przez wychowawcę, z jednoczesnym 
umożliwieniem uczniowi skorzystania z niego w celu porozumienia się z rodzicem/opiekunem prawnym/osobą upoważnioną do 
odbioru.  

20. Telefon zostaje zwrócony osobie dorosłej odbierającej w momencie wyjścia ucznia do domu. 

21. Za kradzież i zniszczenia mienia szkolnego/mienia innych uczniów w świetlicy odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni 
ucznia. 

22. Dzieci przebywające w świetlicy są odbierane przez rodziców lub osoby przez nich pisemnie upoważnione. Dziecko jest 
odprowadzone przez wychowawcę świetlicy do oczekującej osoby, która wypełnia listę odbioru dziecka. 

23. Upoważnienie do odbioru umieszcza się w formularzu „Upoważnienie odbioru dziecka”, które zostaje dołączone do 
dokumentacji ucznia.  

24. Dodatkowe stałe upoważnienia należy dopisać do formularza „Upoważnienie do odbioru dziecka”. 

25. W przypadku zaistnienia losowych sytuacji rodzic/opiekun prawny może jednorazowo upoważnić do odbioru inną osobę 
poprzez umieszczenie takiej informacji na pojedynczej kartce, wraz z czytelną datą i podpisem. Informacja ta zostaje dołączona 
do dokumentacji świetlicowej dziecka. Upoważnienia ustne (w tym telefoniczne) nie są honorowane. 



26. Upoważnienie do samodzielnego wyjścia ucznia umieszcza się w formularzu „Upoważnienie do samodzielnego wyjścia”, 
które zostaje dołączone do dokumentacji ucznia. Oświadczenie takie należy wypisać również w przypadku jednorazowego 
samodzielnego wyjścia (z podaniem daty i godziny wyjścia). 
27. Przy zapisie dziecka na cykl zajęć/jednorazowe zajęcia dodatkowe prowadzone przez trenerów firm zewnętrznych, 
odbywające się w czasie świetlicowym, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dostarczyć wychowawcy świetlicy danej 
klasy „Zgodę na zajęcia dodatkowe”. Ustne zgody nie są honorowane. Brak dostarczonej „Zgody” skutkuje niewypuszczeniem 
dziecka na zajęcia.  
28. Przy wypisie (rezygnacji) dziecka z cyklu zajęć dodatkowych prowadzonych przez trenerów firm zewnętrznych, odbywających 
się w czasie świetlicowym, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie poinformować  
o tym fakcie wychowawcę świetlicy i uaktualnić wcześniej dostarczoną „Zgodę”. 
29. Żadne dziecko nie ma prawa opuścić świetlicy bez zgody wychowawcy świetlicy.  

30. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi do szkoły. Po zgłoszeniu odbioru do p. woźnej oczekuje na dziecko przed szkołą lub 
na korytarzu, w miejscu wyznaczonym. Dziecko jest odprowadzone przez wychowawcę świetlicy do oczekującej osoby, która 
wypełnia listę odbioru dziecka. 

31. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do wpisania godziny odbioru oraz złożenia podpisu na Liście odbioru. 
Wychowawca może poprosić osobę odbierającą o okazanie dowodu tożsamości. 
32. Uczeń odebrany ze świetlicy nie zostaje ponownie do niej zapisany danego dnia. 
33. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i odbierania dzieci do godziny 
17:30.  

34. W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji i nieplanowanego spóźnienia, osoba odbierająca zobowiązana jest 
skontaktować się telefonicznie z wychowawcą świetlicy.  

35. Jeżeli rodzic (osoba upoważniona do odbioru dziecka) nie zgłosił się po odbiór dziecka do godziny  17:30, nauczyciel 
podejmuje próbę nawiązania z nim kontaktu telefonicznego, w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia ostatecznej godziny odbioru.  

36. Rodzic (osoba upoważniona do odbioru dziecka) odbierając dziecko po godzinie 17:30 ma obowiązek podpisania informacji 
dotyczącej godziny odbioru dziecka, przygotowanej przez wychowawcę świetlicy. Zostaje ona dołączona do dokumentacji 
świetlicowej dziecka. 

37. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicem (osobą upoważnioną do odbioru dziecka) skutkuje 
powiadomieniem o tym fakcie dyrektora Szkoły nr 387. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną osobę upoważnioną do 
odbioru lub policję, wychowawca nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej 
osoby.  

38. Powtarzające się przypadki nieodbierania dziecka w godzinach pracy świetlicy obligują wychowawcę świetlicy do zgłoszenia 
zaistniałych sytuacji dyrektorowi Szkoły oraz kolejno obligują Szkołę do powiadomienia sądu rodzinnego  
z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.  

39. Wychowawca świetlicy nie ma prawa wydać dziecka rodzicowi lub upoważnionej osobie do odbioru, wobec której 
wychowawca ma podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.  

40. W sytuacji wskazanej w punkcie 40., wychowawca ma obowiązek wezwania innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka, a 
w przypadku braku takiej – poinformowania dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji i wezwania policji celem przekazania dziecka i 
umieszczenia w placówce opiekuńczej.  

41. W świetlicy szkolnej realizowany jest plan pracy wychowawczo – opiekuńczej uwzględniający potrzeby edukacyjne i 
rozwojowe dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne.  

42. Wychowawcy świetlicy wspólnie z dziećmi opracowują zasady funkcjonowania danej grupy świetlicowej.  

43. Pobyt dzieci w świetlicy jest bezpłatny. Deklarowana kwota na potrzeby świetlicy jest funduszem dobrowolnym, 
przeznaczonym na zakup materiałów do zajęć. Wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed złożeniem „Karty zgłoszenia 
dziecka do świetlicy”. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów oznacza, że zapoznali się z 
obowiązującymi w świetlicy procedurami, akceptują je całkowicie i zobowiązują się ich przestrzegać. 
2. Dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy szkolnej oraz upoważnienia są do pobrania na stronie internetowej Szkoły 
(www.sp387.pl/o-szkole/swietlica-szkolna/), u wychowawców świetlic i w sekretariacie Szkoły.  

 
 

Podpis opiekuna prawnego: 


