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& 1

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej.

1.  Świetlica  szkolna  jest  pozalekcyjną  formą  działalności  opiekuńczo  –  wychowawczej   

i działa w godzinach 6.30 – 16.30.

2.  Do świetlicy  szkolnej  przyjmowani  są  uczniowie  ze  względu na  czas  pracy  rodziców,

organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności wymagające opieki w szkole.

3. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia którą

wypełniają  rodzice  (prawni  opiekunowie)  i  składają  kierownikowi  świetlicy  

lub wychowawcy.

4.  W  przypadku  rezygnacji  z  pobytu  dziecka  w  świetlicy  szkolnej  rodzice  (prawni

opiekunowie)  zobowiązani  są  do  zgłoszenia  tego  faktu  wychowawcy   lub  kierownikowi

świetlicy w formie pisemnej. 

5. Świetlica nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

& 2

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.

Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej.

1.  Wychowawca świetlicy   odpowiada wyłącznie  za  bezpieczeństwo dzieci,  które  zostały

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się same  przed i po lekcjach. 

2. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza wychowawcy swoją obecność.

3.  Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności  w przypadku nie  zgłoszenia się dziecka  

w świetlicy. 

4. Dzieci  przyjeżdżające do szkoły autobusem szkolnym odbierane są z przystanku szkolnego

przez  dyżurujących nauczycieli  i  przyprowadzone są  do szkoły  pod opiekę  wychowawcy

świetlicy.
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Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej.

1.  Zasady  opuszczania  świetlicy  przez  dziecko  określają  rodzice  (prawni  opiekunowie)  

w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dzieci odebrane ze świetlicy

przez osoby upoważnione.

3. W przypadku zmiany wcześniejszych  ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia dziecka  

do  świetlicy  szkolnej  rodzice  (opiekunowie  prawni)  zobowiązani  są  do  poinformowania

wychowawcę świetlicy w formie pisemnej. 

4. Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).

5.  Wychowawca  świetlicy  nie  zastosuje  się  do  ustnych  lub  telefonicznych  informacji

dotyczących odbioru  lub samodzielnego opuszczenia przez dziecko świetlicy.

6. Dziecko ma prawo opuścić świetlicę dopiero wtedy gdy rodzic lub osoba upoważniona

dotarły na miejsce pobytu grupy.

7.  Dzieci,  które  nie  ukończyły  7  roku  życia  nie  mogą  samodzielnie  opuszczać  świetlicy

szkolnej.  Muszą być odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez osoby

upoważnione. 

8.  W  razie  samodzielnego  opuszczania  przez  uczniów  świetlicy  przez  cały  rok  szkolny

rodzice  (opiekunowie  prawni)  zobowiązani  są  do  wypełnienia  stałego  upoważnienia

zawartego w karcie zgłoszenia.

9.  W  przypadku  jednorazowego  samodzielnego  powrotu  ze  świetlicy  rodzice

(opiekunowie prawni)  są zobowiązani do wypisania upoważnienia. 

10.  W  przypadku  odbioru  dziecka  przez  osobę  nieupoważnioną  w  karcie  zgłoszeniowej

rodzice  (opiekunowie  prawni)  zobowiązani  są  do  wypisania  jednorazowego  pisemnego

upoważnienia. 

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru.

13. W przypadku gdy rodzice nie odbiorą dziecka ze świetlicy szkolnej nauczyciel nawiązuje

kontakt  telefoniczny  z  rodzicem  (opiekunem  prawnym)  lub  osobami  upoważnionymi  

do odbioru dziecka i ustala czas odbioru dziecka w ciągu 30 minut.
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14. W przypadku zaistnienia  podejrzenia odbioru dziecka przez osobę nietrzeźwą lub pod

wpływem innych środków odurzających nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego

powiadomienia  dyrektora  szkoły,  pedagoga  oraz  wychowawcę  klasy.

15. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się ucznia w świetlicy lub na przystanku

wychowawca informuje pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy, dyrektora i rodziców. 

& 3

REGULAMIN DOWOZÓW DZIECI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

W OBORNIKACH

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście 

uczniów dojeżdżających.

2. Podczas oczekiwania na autobus szkolny uczniowie dojeżdżający klas  0 - VIII mają 

zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

3. Dzieci  przyjeżdżające do szkoły autobusem szkolnym odbierane są z przystanku szkolnego

przez  dyżurujących nauczycieli  i  przyprowadzone są  do szkoły  pod opiekę  wychowawcy

świetlicy

4. Dzieci oczekujące w świetlicy na odjazd autobusu szkolnego wychodzą na przystanek

autobusowy wyłącznie pod opieką wychowawcy.

5.  Na  przystanku  szkolnym  uczniowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zaleceń

wychowawcy bądź nauczyciela dyżurującego. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu

tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak,

aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

7. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą 

ich zmieniać w czasie przejazdu.

8. Jeżeli ze zmiany planu wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji wówczas 

uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy.
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9. Powrót  ze  szkoły  po  lekcjach  innym środkiem lokomocji  lub  jednorazowe zwolnienie

ucznia  z  dowozu  szkolnego   może  nastąpić  tylko  na  podstawie  zwolnienia   złożonego  

u  kierownika  świetlicy  lub  wychowawcy w formie  pisemnej  i  podpisanym przez  rodzica

(prawnego opiekuna).

10. Zwolnienia ustne lub telefoniczne z dowozów szkolnych nie będą respektowane.

11. Po wejściu do środka lokomocji za bezpieczeństwo uczniów odpowiada konwojent oraz

kierowca pojazdu.

& 4

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

Wychowanek ma prawo do :

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier zabawek i sprzętu audiowizualnego,

- życzliwego i podmiotowego traktowania,

- kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,

- wyboru zajęć,

- rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wsparcia ze strony wychowawcy,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą.

 Wychowanek zobowiązany jest do:

            - przestrzegania reguł zachowania w świetlicy,

            - stosowania się do uwag i wskazówek wychowawcy, 

            -  przestrzegania zasad współżycia w grupie,

            - dbania o gry, zabawki i inny sprzęt znajdujący się w świetlicy, 

        - od wychowanków wymaga się szacunku wobec kolegów, wychowawców i innych

pracowników świetlicy.
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& 5

Konsekwencje i nagrody wobec wychowanków  .  

1. Nagrody:

każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre

zachowanie, przestrzeganie Regulaminu Świetlicy, kulturę osobistą itp. w postaci:

a) pochwały ustnej, 

b) pochwały wpisanej do dziennika elektronicznego,

c) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 

d) nagrody rzeczowej, 

e) dyplomu. 

2. Konsekwencje:

za  nie  przestrzeganie  zasad  dobrego  zachowania,  naruszanie  Regulaminu  Świetlicy  dla

wychowanka przewidziane są następujące konsekwencje:

a)  upomnienie ustne 

b) pisemne  

c)  powiadomienie  rodziców  i  wychowawcy  klasy   o  nieodpowiednim  zachowaniu

wychowanka świetlicy,

d) pisemna uwaga w dzienniku elektronicznym.

& 6

Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi

1. Kontakt z rodzicami polega na bezpośrednich codziennych rozmowach i przekazywaniu na

bieżąco  informacji dotyczących dziecka.

2. Podczas zebrań z rodzicami,  dyżurów nauczycielskich w  świetlicy szkolnej na rodzica

czeka pełniący dyżur wychowawca świetlicy.
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