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Załącznik do zarządzenia Dyrektora Nr 23/2020 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego  

w Białymstoku 

Podstawa prawna: Art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 210 z późn. zm.). 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo –

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo –

Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy Szkoły.  

3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy świetlicy. 

4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli wychowawców świetlicy, 

aktualizowany po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy, 

modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez Dyrektora ZS–P Nr 2. 

5. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów klas I – III oraz klas IV – VIII 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

b) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.  

6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwości psychofizycznych. 

7. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych  urządzeń 

elektronicznych. 

8. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy 

uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 

§ 2. Cele i zadania świetlicy 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki 

własnej i rekreacji. 

2. Nauczyciele wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

b) pomoc w nauce,  

c) warunki do nauki własnej,  

d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 
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f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

g) stymulowanie postawy twórczej, 

h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

3. Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  

c) tworzenie warunków do nauki własnej,  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

g) organizowanie zajęć mających na celu odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki, 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a także z pedagogiem, 

psychologiem szkolnym. 

4. Świetlica może organizować imprezy kulturalno – oświatowe, konkursy szkolne 

i pozaszkolne za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły. 

5. Świetlica może współpracować z oświatowymi placówkami wychowawczymi, 

opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację jej zadań. 

§ 3. Założenia organizacyjne 

1. Świetlica jest otwarta w dni nauki szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00. Podczas dni wolnych 

od zajęć dydaktycznych pełni wyłącznie funkcję opiekuńczo – wychowawczą w godzinach 

ustalonych przez Dyrektora ZS–P Nr 2. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor ZS–P Nr 2. 

3. Koordynator świetlicy organizuje i bezpośrednio nadzoruje całokształt pracy świetlicy 

szkolnej. 

4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka 

do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

wypełnionego przez rodziców.  

5. Rodzice mogą dokonać jednorazowej wpłaty wpisowej w wysokości 40,00zł za rok 

szkolny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup zabawek i artykułów 

papierniczych do świetlicy. 

6. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie klas I – III, uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego a także uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela. 

7. Plan dnia świetlicy jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 
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8. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez 

wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach 

czasowych. 

9. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych o maksymalnej 

liczebności 25 osób. 

10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków 

zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy 

wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkolnych. 

11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub 

placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

12. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu 

są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy UONET+. 

13. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad zgodnie z grafikiem ustalonym na dany 

rok szkolny. Nauczyciele wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej 

podczas wszystkich przerw obiadowych. 

§ 4. Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III oraz uczniowie posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

b) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, np. udział w dodatkowych 

zajęciach.  

2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców – 

Wniosku zapisu dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Białymstoku – składanego corocznie w świetlicy szkolnej. 

3. Zgłoszenia na kolejny rok szkolny rodzice dokonują zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami 

na dany rok szkolny. 

4. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zgłosić dziecko w innym terminie, po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 

5. Wnioski zapisu dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Białymstoku pobierane są w sekretariacie Szkoły lub ze strony szkoły 

(https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/). 

6. Wnioski zapisu dziecka do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Białymstoku składają również rodzice dzieci, które czekają na zajęcia 

pozalekcyjne.  

7. Udział w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w trakcie pobytu dziecka 

w świetlicy, typu koła zainteresowań, zajęcia taneczne, muzyczne, sportowe rodzice 

zgłaszają u nauczyciela świetlicy w formie pisemnego Oświadczenia. W przypadku braku 

informacji od rodziców dziecko pozostanie w świetlicy. Wzór Oświadczenia jest do 

pobrania w sekretariacie lub ze strony szkoły (https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/).  

8. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej do 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/
https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/
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§ 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej 

1. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły do świetlicy. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przychodzą do świetlicy w godzinach: 7:00-8:00. 

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodzica lub osobę 

upoważnioną, mającą zdolność do czynności prawnych (osoby powyżej 13 lat – Kodeks 

cywilny), zadeklarowaną w pisemnym oświadczeniu składanym w pierwszym tygodniu 

nauki w nowym roku szkolnym. 

4. Pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka przekazują rodzicom 

wychowawcy klas w pierwszym dniu nauki w nowym roku szkolnym. Upoważnienie 

pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub 

zmienione. 

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic 

wcześniej nie zgłosił, wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego min. 

dwa dni wcześniej u wychowawcy świetlicy. Wzór Oświadczenia o osobie upoważnionej 

do jednorazowego odbioru dziecka należy pobrać z sekretariatu lub ze strony szkoły  

(https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/). 

6. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, 

o sądowych ograniczeniach i innych ustaleniach związanych z wykonywaniem władzy 

rodzicielskiej oraz wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej, istotnych dla odbioru dziecka 

ze świetlicy. 

7. W przypadku, gdy po dziecko zgłosi się osoba nie posiadająca pisemnego upoważnienia 

do odbioru wychowawca zatrzymuje dziecko w świetlicy. Następnie informuje 

telefonicznie rodziców o konieczności odebrania przez nich dziecka do godz. 17:00. 

O zaistniałej sytuacji sporządza notatkę służbową. 

8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna 

posiadać przy sobie dowód tożsamości (w przypadku ucznia od 13 r. ż. – legitymację 

szkolną) i okazać go na żądanie pracownika szkoły. 

9. Dziecko, przychodząc do świetlicy, podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do 

której chodzi. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku godzinę przyjścia do świetlicy. 

10. Rodzice / upoważnione osoby odbierają dzieci ze świetlicy przy wejściu głównym szkoły 

(przy sekretariacie). 

11. Rodzice / upoważnione osoby zgłaszając się po odbiór dziecka podają pracownikowi 

szkoły (wejście główne) swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko dziecka i klasę, do 

której dziecko uczęszcza. 

12. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku godzinę opuszczenia świetlicy. 

13. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może, po uprzednim telefonicznym 

kontakcie z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną 

przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, 

podpisując się pod nim czytelnie. Pracownik szkoły legitymuje osobę odbierającą 

z dowodu potwierdzającego jej tożsamość. 

14. Uczniowie z klas IV – VIII zapisani do świetlicy szkolnej zgłaszają się do niej 

bezpośrednio po skończonych zajęciach edukacyjnych. 

 

https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/
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§ 6. Postępowanie z przypadku konieczności zapewnienia opieki dziecku,  

które nie jest zapisane do świetlicy 

1. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu 

przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję. 

2. W sytuacji opisanej w punkcie 1, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia 

dydaktyczne, może przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane 

ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców o pozostawieniu dziecka 

w świetlicy. Rodzic niezwłocznie odbiera dziecko ze świetlicy. 

3. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności. 

§ 7. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy 

1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. O każdym spóźnieniu rodzica 

zostaje powiadomiony wychowawca klasy, nauczyciel świetlicy oraz pedagog szkolny. 

Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową o zaistniałej sytuacji. 

2. W przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka po zakończeniu pracy 

świetlicy Dyrektor Szkoły przeprowadza z rodzicami rozmowę wyjaśniającą. 

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 17:00 wychowawca 

kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, a w przypadku braku kontaktu – z osobami 

upoważnionymi do odbioru.   

4. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu informuje o tym Dyrektora 

Szkoły, który podejmuje dalsze decyzje.  

5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi 

Szkoły. 

§ 8. Postępowanie w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że po dziecko zgłosiła się 

osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

1. W przypadku podejrzenia, iż po dziecko zgłosiła się osoba w stanie wskazującym na 

nietrzeźwość lub zażycie środków odurzających pracownik szkoły zobowiązany jest: 

a) poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania innego 

opiekuna dziecka; 

b) o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić wychowawcę świetlicy, Dyrektora 

Szkoły; 

c) nakazać osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu szkoły; 

d) wezwać Policję w przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka. 

2. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje Dyrektorowi 

Szkoły. Powiadamia również pedagoga szkolnego. 

§ 9. Przyprowadzanie i odprowadzanie na zajęcia dzieci uczęszczających  

do świetlicy szkolnej  

1. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I zobowiązani są do odbierania uczniów ze 

świetlicy przez pierwsze trzy tygodnie nauki. 

2. Wychowawca świetlicy na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych wyprowadza 

uczniów klas I – III na korytarz – dzieci samodzielnie przechodzą pod właściwą salę 

lekcyjną. 
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3. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – III zobowiązani są do odprowadzenia dzieci do 

świetlicy po skończonych zajęciach edukacyjnych. 

4. Nauczyciel religii prawosławnej w klasach I – III odbiera uczniów ze świetlicy szkolnej 

oraz przyprowadza do świetlicy po skończonych zajęciach. 

5. Do odbierania i przyprowadzenia uczniów klas I – III z powrotem do świetlicy 

zobowiązani są również nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne, zajęcia 

rewalidacyjne oraz osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne, np.: zajęcia sportowe, 

muzyczne, taneczne, szachy, robotyka. 

6. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek za każdym razem zaznaczyć w dzienniku czas 

opuszczenia przez dziecko świetlicy oraz czas ponownego przyjścia do świetlicy po 

skończonych zajęciach pozalekcyjnych. 

7. W przypadku zmiany godzin zajęć edukacyjnych wychowawcy klas I – III są zobowiązani 

poinformować koordynatora świetlicy o zaistniałej zmianie. 

§ 10. Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy szkolnej 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) poszanowania godności i własności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

f) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie 

świetlicy i poza nią, 

g) uzyskania pomocy w nauce, 

h) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

i) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy, 

j) udziału w imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 

k) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, 

l) higienicznych warunków przebywania w świetlicy. 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy (wychowanek świetlicy) jest zobowiązane do:  

a) przestrzegania ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy, 

b) przestrzegania zasad zachowania uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych, 

c) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

d) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

e) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, 

l) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mi bezpośrednio potrzebne 

do zajęć szkolnych w danym dniu. 
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Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby 

jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy (półka przeznaczona na plecaki). 

Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. 

§ 11. Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dzieci  

uczęszczających do świetlicy 

1. Rodzice mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać 

w szkole ze względu na czas ich pracy lub inne okoliczności wymagające zapewnienia mu 

opieki w szkole. 

2. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy 

informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy. 

3. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej do 

Dyrektora Szkoły. 

4. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka 

w świetlicy. 

5. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami realizowana jest w formie bezpośredniej 

rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji w dzienniku UONET+ lub 

informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy. 

6. Rodzice mają prawo pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, 

jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy. 

7. W celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa a jednocześnie umożliwienia 

rozwijania zainteresowań rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji 

o udziale ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w trakcie pobytu 

w świetlicy. Wzór Oświadczenia można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej 

szkoły (https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/). 

8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy. 

9. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni 

pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt. 

10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przyprowadzenia 

swojego dziecka do świetlicy w godz. 7:00-8:00 i odebrania najpóźniej do godz. 17:00. 

11. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana 

w formie pisemnej z datą i podpisem. 

12. Dziecko przyjmowane do świetlicy musi być zdrowe. W przypadku choroby w trakcie 

pobytu w świetlicy rodzice niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy. 

13. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i respektowania Regulaminu świetlicy, który 

udostępniony jest na stronie internetowej szkoły (https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/). 

14. W sprawach spornych rodzice mają prawo zgłosić się do Dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły. 

15. Zasady dotyczące rodziców mają takie samo zastosowanie w przypadku opiekunów 

prawnych. 

§ 12. Nagrody i kary 

1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę. 

2. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności 

https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/
https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/
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świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą oraz inne postawy, zachowania 

i działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych 

członków społeczności szkolnej. 

4. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

a) Wyróżnienie – pochwała wobec grupy przez wychowawcę świetlicy. 

b) Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy. 

c) Pochwała przekazana rodzicom. 

d) Umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej 

z wychowankami na początku roku szkolnego. 

e) Pisemna pochwała w dzienniku UONET+. 

f) Podziękowanie w formie pamiątkowego dyplomu. 

g) Pochwała lub podziękowanie Dyrektora Szkoły. 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności 

za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. 

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy oraz 

uczniów czasowo przebywających w świetlicy. 

7. Stosowane kary to: 

a) Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy. 

b) Poinformowanie ustne (telefonicznie) i pisemne, poprzez dziennik UONET+, rodziców 

o niewłaściwym zachowaniu. 

c) Upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły. 

§ 13. Postępowanie w przypadku występowania wśród dzieci  

agresji słownej lub fizycznej 

1. Wychowawca świetlicy podejmuje stanowcze działania mające na celu powstrzymanie 

zachowania agresywnego: izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę 

w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

2. O zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy, rodziców i pedagoga szkolnego. 

W dzienniku sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań w zakładce Uwagi 

oraz Kontakty z rodzicami.  

3. W przypadku braku efektów podjętych działań uczeń zostaje objęty systematyczną opieką 

pedagoga i wdrażane są kolejne kroki, wynikające z procedur szkolnych. 

§ 14. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia mienia wychowanków  

lub świetlicy 

1. Wychowawca świetlicy podejmuje działania mające na celu powstrzymanie dalszych 

działań sprawcy. 

2. Powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy i rodziców. Sporządza notatkę w dzienniku 

w zakładce Uwagi oraz Kontakty z rodzicami. 

3. Wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny, wdraża szkolną 

Procedurę postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego przez 

ucznia. 
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4. Uczeń niszczący mienie oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną 

i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody. 

§ 15. Postępowanie w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie świetlicy 

1. Wychowawca świetlicy, po otrzymaniu do ucznia informacji o kradzieży, przeprowadza 

z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Podejmuje działania zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży i zwrotu skradzionego 

mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem przeszukania domniemanego sprawcy. 

3. Przekazuje informację wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, o ile udało się go 

ustalić, pedagogowi szkolnemu oraz rodzicom. Sporządza notatkę w dzienniku w zakładce 

Uwagi oraz Kontakty z rodzicami. 

4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny wdrażają szkolną Procedurę postępowania 

w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły. 

5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej wartościowych 

przedmiotów. 

§ 16. Postępowanie w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy bez pozwolenia 

1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy i rodziców. 

Sporządza w dzienniku notatkę na temat zdarzenia w zakładce Uwagi oraz Kontakty 

z rodzicami. 

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia zasad 

obowiązujących w świetlicy. 

3. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, 

wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego. 

§ 17. Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć. 

5. Dziennik zajęć. 

6. Wnioski zapisu dziecka do świetlicy. 

7. Oświadczenia rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły. 

8. Oświadczenia rodziców o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych w trakcie pobytu 

w świetlicy szkolnej. 

9. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

10. Notatki służbowe. 

11. Sprawozdanie z działalności świetlicy za I semestr oraz rok szkolny składane przez 

koordynatora świetlicy. 

§ 18. Zadania koordynatora świetlicy 

Do szczegółowych zadań koordynatora świetlicy należy: 

1. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym. 
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2. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy: 

roczny plan pracy świetlicy, aktualizacja regulaminu świetlicy, sprawozdanie 

z działalności świetlicy, wniosek zapisu dziecka do świetlicy. 

3. Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców 

świetlicy szkolnej. 

4. Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych. 

5. Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych. 

6. Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych. 

7. Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy wychowawców. 

8. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. 

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin. 

10. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły 

i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy. 

11. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez 

rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy. 

12. Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą 

świetlicy. 

13. Wykonywanie czynności biurowo – administracyjnych. 

14. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym. 

15. Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy. 

16. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

17. Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy. 

18. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. 

§ 19. Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy 

1. Opracowanie ramowego planu zajęć opiekuńczo – wychowawczych.  

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów w stołówce. 

5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z rocznym planem pracy 

świetlicy. 

6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

7. Pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji. 

8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

uczniów.  

9. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

10. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość 

o zachowanie zdrowia. 

11. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, Radą Pedagogiczną, 

pielęgniarką szkolną.  

12. Dbałość o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  

13. Wykonywanie prac zleconych przez koordynatora świetlicy.  
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14. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem i zasadami 

zachowania w świetlicy oraz monitorowanie ich przestrzegania. 

15. Uzgadnianie z koordynatorem potrzeb materialnych świetlicy.  

16. Zgłaszanie wychowawcom klas, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 

17. Powiadamianie rodziców i wychowawców klas o niewłaściwym zachowaniu uczniów.  

18. Dbałość o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym. 

§ 20. Wyposażenie świetlicy 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej: 

a) sprzęt audiowizualny. 

b) przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

c) czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

d) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

§ 21. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie na mocy Zarządzenia Dyrektora ZS–P Nr 2 w Białymstoku. 

2. Regulamin jest dostępny w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Białymstoku oraz na stronie szkoły 

(https://zsps2.bialystok.pl/dokumenty/). 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują 

wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub Dyrektor, wicedyrektor Szkoły. 

4. Załącznikami do regulaminu są: 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy. 

2) Oświadczenie rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły. 

3) Oświadczenie rodziców o osobie upoważnionej do jednorazowego odbioru dziecka ze 

szkoły. 

4) Oświadczenia rodziców o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w trakcie 

pobytu w świetlicy szkolnej. 

5) Karta zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczo – wychowawczy w świetlicy szkolnej 

w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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