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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

                                                                              §1 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 Organizacja pracy świetlicy szkolnej określona jest w Statucie Szkoły (§ 35). 

§2 

ZASADY PRACY 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły. 

2. Godziny pracy świetlicy ogłaszane są przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 

3. Świetlica organizuje opiekę wyłącznie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywad w szkole  

ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów). 

 4. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice/prawni opiekunowie składają pisemny wniosek 

(załącznik nr 1) do sekretariatu szkoły w terminie podanym na stronie internetowej Szkoły i tablicy 

ogłoszeo.  Wzór składanego wniosku udostępniany jest w sekretariacie i na stronie internetowej 

Szkoły. 

5.Komisja powołana przez dyrektora szkoły dokonuje analizy wniosków i protokolarnie kwalifikuje 

dzieci do świetlicy. 

6. Świetlica pracuje w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły i roczny plan 

dydaktyczno –wychowawczo - opiekuoczy. 

7. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły i nauczycielami świetlicy corocznie ustala 

wysokośd dobrowolnej składki miesięcznej. Zebrane środki wykorzystuje się na zakup pomocy 

dydaktycznych, niezbędnych materiałów i nagród. 

8. Wychowawca świetlicy wskazany przez dyrektora - na koniec roku szkolnego składa sprawozdanie 

Radzie Rodziców z zestawieniem wydatkowania pozyskanych ze składek środków finansowych. 

8. W świetlicy obowiązuje sposób kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem na zasadach określonych 

w Statucie Szkoły oraz poprzez  zeszyt ucznia do informacji. 

9. Dzieci przebywające w świetlicy zostają zapoznane z prawami i obowiązkami wychowanków, 

zasadami BHP oraz instrukcją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

10. W świetlicy uczniowie mogą korzystad z urządzeo elektronicznych jedynie za zgodą i w  obecności 

nauczyciela, wychowawcy świetlicy. 
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11. Za zaginione wartościowe przedmioty przyniesione przez dzieci  z domu, wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności. 

12. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrad jedynie rodzice (opiekunowie), których dane są 

wpisane w Karcie informacyjnej dotyczącej ucznia korzystającego ze świetlicy (załącznik nr 2). 

13. W wyjątkowych sytuacjach uczeo może byd odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców 

(opiekunów) prawnych dziecka. 

14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą byd odbierane przez osoby 

niepełnoletnie. Zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeostwem 

należy rozumied jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

15. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice (opiekunowie) zapoznają się  

i akceptują Regulamin świetlicy. 

17. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor 

Szkoły. 

 

        § 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI  WYCHOWANKÓW 

1.Uczeo ma prawo do: 

1)  respektowania swoich praw i obowiązków; 

2)  uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach,  zabawach  i imprezach; 

3)  rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności; 

4)  rozwijania swoich zainteresowao, zamiłowao, uzdolnieo; 

5)  życzliwego, podmiotowego traktowania; 

6)  swobody w wyrażaniu myśli i przekonao; 

7)  uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce (przy odrabianiu pracy domowej) oraz 

pomocy w rozwiązywaniu innych problemów ucznia; 

8)  korzystania z pomieszczeo świetlicowych, pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, księgozbioru, 

sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu świetlicy; 

9)  telefonicznego kontaktu z rodzicem w wyjątkowych sytuacjach. 

2.Uczeo ma obowiązek: 

1) dbad o ład i porządek oraz szanowad wyposażenie świetlicy; w przypadku umyślnego 

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie)  

w porozumieniu z wychowawcą świetlicy ustalają sposób zadośduczynienia za szkodę; 

2) zostawiad plecak w wyznaczonym miejscu, 
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3) przez cały rok nosid obuwie na zmianę, 

4) stosowad się do poleceo wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników 

szkoły, 

5) informowad każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy szkolnej -  uczeo  

zgłasza się do nauczyciela świetlicy celem odnotowania obecności w dzienniku świetlicy, 

obecnośd jest sprawdzana na każdej lekcji, 

6) natychmiast zgłaszad nauczycielom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

7) aktywnie uczestniczyd w zajęciach, 

8) zachowywad się grzecznie i kulturalnie, 

9) używad słów: ”proszę ”,”przepraszam ”,”dziękuję”.   

 

 

      § 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu  swojego dziecka  

w świetlicy szkolnej. 

2.Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie   do świetlicy. 

3. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego 

i właściwego funkcjonowania  dziecka. 

4. Jeśli ucznia odbiera inna osoba, niewskazana w podaniu (wniosku) jest on zobowiązany pisemnie 

powiadomid wychowawcę o odbiorze dziecka przez dana osobę. 

5. Jeśli rodzic odbiera dziecko od razu po lekcjach, ma obowiązek powiadomid o tym wychowawcę  

świetlicy. 

6. Rodzic jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania godzin pracy świetlicy  

i punktualnego odbioru dziecka. W przypadku nieodebrania dziecka i braku kontaktu  z rodzicami 

rozwiązaniem  jest przekazanie dziecka pod opiekę policji. 

7. W przypadku niepunktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, nauczyciel świetlicy zgłasza  

to wychowawcy oddziału w celu podjęcia odpowiednich działao.  

8. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego kontaktu z wychowawcą świetlicy po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia.  

       § 5 

                      NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW 

W świetlicy obowiązują zasady nagradzania i karania określone Statutem Szkoły, a ponadto: 
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1) Uczeo może zostad zawieszony w prawie uczęszczania do świetlicy szkolnej okresowo 

lub zostad skreślony z listy podopiecznych świetlicy jeśli uporczywie nie przestrzega 

regulaminu świetlicy. 

2) Zawieszenia lub skreślenia dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z nauczycielami świetlicy, wychowawcą klasy i rodzicami. 

3) Warunkiem odwieszenia kary jest zobowiązanie się ucznia (poparte opinią rodzica) do 

przestrzegania regulaminu i pozytywna ocena zmian ucznia. 

4) Nagrodzenie ucznia na zakooczenie roku szkolnego za wyróżniającą postawę  

   i aktywnośd społeczną. 

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego 

nr 8/2018/2019 w dniu  27.09.2018 r.  
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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  10 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KOSZALINIE 

NA ROK SZKOLNY ............................................ 

 
Wypełniając wniosek należy podad dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2204 ze zmianami). 

Świetlica organizuje opiekę wyłącznie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywad w Szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów). 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………..………………………………………………….. 

Oddział …………………………………………………….……………………………………………………… 

Dane rodziców / opiekunów prawnych 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
 
 

  

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia naboru do świetlicy na rok szkolny; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości 
pobytu ucznia w świetlicy szkolnej; 

 pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna z 
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  
znajduje się na stronie internetowej http://sp10.koszalin.ibip.pl  oraz na tablicy informacyjnej w 
szkole. 

 
Oświadczam, że jestem zatrudniony/a i moje dziecko potrzebuje dodatkowej opieki  w formie zajęd 
świetlicowych. 
 

………………………………………………..                         ……………………………………………… 

Data, podpis Matki/opiekuna prawnego                                                Data, podpis Ojca/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

 

……….……………….……………………………………….                                                                     …………………………………………………….. 

    Nazwisko, imię rodzica/prawnego opiekuna                                                                                     Data 

 

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Uczennica/uczeo: …………………………………………………………....................                ………………….   

                                                        Nazwisko i imię                                                       oddział         

 

1. Czas korzystania ze świetlicy: 

 przed rozpoczęciem zajęd lekcyjnych, od godziny: ………………………….., 

 po zakooczeniu zajęd lekcyjnych, do godziny: …………………………………., 

 tylko podczas oczekiwania na zajęcia lekcyjne: ……………………………….. 
 

2. Opuszczanie świetlicy: 

 samodzielne opuszczanie, 

 pod opieką wymienionych osób: 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

Do odbioru mojego dziecka w roku szkolnym 2018 / 2019 upoważniam wymienione niżej osoby: 

 

Imię i nazwisko Stopieo 

pokrewieostwa 

Numer  

dowodu osobistego 

Zgoda na przetwarzanie 

danych* ( Podpis osoby 

upoważnionej do odbioru) 
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*Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 10 im. 

Stefana Żeromskiego w Koszalinie w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do 

odbioru w/w dziecka przez jego rodziców. Przez wyrażenie zgody będzie rozumiane złożenie podpisu w ostatniej 

kolumnie tabeli.  

 

3. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy), zainteresowania lub uzdolnienia dziecka. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

. 

 

4. Inne, uznane przez rodzica/opiekuna prawnego za ważne, informacje o dziecku. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

. 

 

 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  świetlicy dostępnym na stronie internetowej 

www.sp10koszalin.pl i zobowiązuję się go przestrzegad. 

 

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

Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

http://www.sp10koszalin.pl/
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INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia naboru do świetlicy na rok szkolny 2018 / 2019. 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości 
pobytu w świetlicy szkolnej 

 pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna  
z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  
znajduje się na stronie internetowej http://sp10.koszalin.ibip.pl . 
 

 

 

………………..…………………………………… 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


