
Regulamin świetlicy  

Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie 

 

1. Świetlica szkolna zobowiązana jest do zapewnienia zajęć świetlicowych uwzględniających 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży zgodnie z następującymi dokumentami: 

• Rozporządzeniem MEN – Dziennik Ustaw z dnia 1 lipca 2021 Art. 105, 

• Statutem Szkoły w szczególności §31, 

• Programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły. 

2. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 7:45 (przed lekcjami) oraz od 11:00 do 17.00. Przed 

rozpoczęciem pracy świetlicy oraz po jej zakończeniu odpowiedzialność za dziecko przebywające 

na terenie szkoły ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do 

godz. 17.00. 

3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I – IV oraz uczniowie klas starszych, 

którzy są zwolnieni z uczestnictwa w lekcjach nieobowiązkowych. 

4. Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 roku, do świetlicy będą 

przyjmowane dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie pracują lub występują ku temu inne 

przesłanki. 

5. We wniosku rodzic /opiekun prawny podaje: aktualne dane dziecka, tel. kontaktowy i adres 

zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych, miejsce pracy rodziców /opiekunów z podaniem 

adresu i aktualnego telefonu oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka. 

6. Uczeń, którego rodzic/opiekun prawny nie dostarczył do świetlicy wymaganych do zapisu 

dokumentów do dnia 16.09.2022 r. nie może korzystać ze świetlicy szkolnej. 

7. Dzieci po zajęciach lekcyjnych są przyprowadzane do świetlicy przez nauczycieli. Na zajęcia 

dodatkowe dzieci są odbierane i przyprowadzane przez instruktorów i to oni w czasie trwania zajęć 

ponoszą odpowiedzialność za dzieci. Każde wyjście dziecka na zajęcia zostaje dodatkowo 

odnotowane na liście obecności. 

8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do nauczyciela świetlicy od razu po przyjściu. 

9. Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodzica/prawnego opiekuna nie może już do niej powrócić 

w danym dniu. 

10. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów. 

Wszelkie samodzielne jednorazowe wyjście dziecka ze świetlicy musi być potwierdzone 

informacją pisemną zawierającą datę, godzinę wyjścia, oświadczenie o przejęciu 

odpowiedzialności za bezpieczny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu i podpis rodzica/ 

prawnego opiekuna. Zgoda na samodzielny powrót do domu po zajęciach lekcyjnych musi zostać 

wyrażona w formie pisemnej – dostarczonej do wychowawcy świetlicy. 

11. Do stołówki szkolnej dzieci, wychodzą wraz z wychowawcą świetlicy. Podczas obiadu 

pozostają pod jego opieką. 



12. W świetlicy szkolnej może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych. 

13. Uczniowie, w zależności od sytuacji panującej w świetlicy, mogą zostać poproszeni o założenie 

maseczki. 

14. W zależności od sytuacji w świetlicy wychowawcy przechodzą z uczniami do innych sal 

lekcyjnych. 

15. W trakcie pobytu w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie oraz 

dezynfekcja rąk. 

16. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Środki do 

dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający stały dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

17. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące świadczyć o chorobie zakaźnej 

– reaguje zgodnie z procedurami postępowania związanymi z chorobami zakaźnymi w Szkole 

Podstawowej nr 149 w Krakowie. 

18. W świetlicy dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można zdezynfekować. 

19. Uczniowie do świetlicy przynoszą tylko niezbędne rzeczy. 

20. Za rzeczy, zabawki, ubrania czy sprzęt elektroniczny przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

21. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice. 

22. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad obowiązujących 

w świetlicy. 

23. W stosunku do ucznia, który nie będzie przestrzegał ustalonego regulaminu świetlicy oraz będzie 

zachowywał się nieodpowiednio, np.: 

• wdawał się w bójki, 

• niszczył mienie świetlicy, 

• zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci, 

• zachowywał się w sposób wulgarny lub agresywny w stosunku do dzieci i nauczycieli, 

zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem Szkoły. 

 
Zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy: 

 

......................................      ................................................................ 

(data)     (czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

................................................................ 

                     (podpis ucznia) 


