
 

 

Regulamin świetlicy 

 

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 
 

 
1. Regulamin opracowano na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. 

2. Komisja Kwalifikacyjna na zebraniu rekrutacyjnym decyduje o przyjęciu dziecka do 

świetlicy szkolnej wg ustalonych kryteriów (p. pkt 3,4,5,6) 

3. Do świetlicy szkolnej można zapisać dzieci z klas I - III. 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów) pracujących 

zawodowo. 

5. Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy (na dany rok szkolny) powinien zawierać 

wszystkie wymagane informacje oraz pieczątkę zakładu pracy. 

6. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godz. 645-1700 uczniom (przed lub po zajęciach 

dydaktycznych), których rodzice pracują zawodowo. 

7. Świetlica nie dysponuje możliwością opieki poza godzinami funkcjonowania. Rodzice 

(opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dzieci nieodebrane ze świetlicy do godz. 

1700 (zgodnie z Procedurą funkcjonowania świetlicy). 

8. Rodzice (opiekunowie) dokonują wpłaty ekwiwalentu za wyprawkę do 15 września 

bieżącego roku szkolnego. 

1. Zwolnienia z wyprawki świetlicy dokonuje koordynator pracy świetlicy na pisemną 

prośbę uzasadniającą trudną sytuację finansową. 

2. Rezerwę finansową z każdego roku szkolnego przeznacza się na doposażenie 

świetlicy o przedmioty trwałego użytku. 

9. Dziecko wraca do domu zgodnie z informacją zawartą na oświadczeniu rodzica. 

3. Nie ma możliwości aby dziecko opuściło samodzielnie świetlicę po telefonie rodzica 

(opiekuna), bez jego pisemnej zgody. 

4. Dziecko nie może być odebrane ze świetlicy przez osoby nieupoważnione przez 

rodzica (opiekuna), bez jego pisemnej zgody. 

10. Wychowankowie mogą korzystać z obiadów na zasadach Regulamin Stołówki. 

11. Za zabawki przynoszone z domu nauczyciele świetlicy nie ponoszą 

odpowiedzialności. 

12. Ze względów organizacyjno – porządkowych rodzic odbierający dziecko po 

zgłoszeniu odbioru dziecka czeka na korytarzu. 

13. Wychowanek ma prawo do zabawy, odpoczynku, rozwoju zainteresowań, nauki na 

zasadach  określonych na początku roku szkolnego, zgodnie z normami regulującymi 

funkcjonowanie świetlicy. 

14. Dziecko ma prawo odmówić udziału w zajęciach obligatoryjnych świetlicy lecz 

zamiennie powinno podjąć  do wyboru zajęcia ciche: odrabianie lekcji, czytanie 

książek, rysowanie, itp. 

15. Pobyt dziecka w świetlicy uwzględnia wyjście dziecka na boisko i plac szkolny bez 

pisemnej zgody rodziców (opiekunów). O wycieczkach organizowanych na terenie 

miasta rodzic (opiekun) informowany jest na piśmie, a odbywają się one zgodnie z 

procedurą obowiązującą w szkole. 

16. Wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania zasad. Konsekwencją ich  



 

 

17. łamania oraz braku współpracy rodziny ze szkołą jest zawieszenie w prawach 

wychowanka świetlicy na określony czas. 

18. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za celowe szkody 

wyrządzone przez dziecko (uszkodzenie sprzętu, zabawek, itp.) 

19. Uwzględniając aktualną ilość zatrudnionych wychowawców liczba wychowanków nie 

powinna przekraczać 25 wychowanków w przeliczeniu na jednego wychowawcę 

świetlicy. 

20. Praca opiekuńczo – wychowawcza świetlicy dokumentowana jest w „Dzienniku zajęć 

świetlicy”, dostosowanym do potrzeb świetlicy. 

 

 


