
1 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZKiW Kolbudy 

Klasy I-III 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 

 

2. Świetlica przeznaczona jest uczniów, którzy ze względu na czas pracy  

rodziców/ opiekunów prawnych lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej 

przebywać w szkole. 

 

3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do  

świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci, które nie uczęszczają na lekcję 

religii, oraz gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w 

szkole. 

 

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (poza okolicznościami opisanymi  

w pkt 3 regulaminu) następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów 

prawnych tj.  ,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”, zał. Nr 1 

 

Cele i zadania świetlicy 

Do zadań świetlicy należy:  

1. organizowanie opieki,  

2. organizowanie pomocy w nauce,  

3. tworzenie warunków do nauki własnej,  

4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

5. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 

6. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

7. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

8. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                           

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

9. rozwijanie samodzielności i aktywności, 

10. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 
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Założenia organizacyjne świetlicy 

1. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy. 

 

2. Nauczyciele klas I-III są zobowiązani do odprowadzenia uczniów 6 letnich po 

skończonych lekcjach do świetlicy. 

 

3. Dzieci do lat siedmiu odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub inne upoważnione 

osoby dorosłe.  

 W czasie pandemii rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru 

dziecka oczekują na jego wyjście ze szkoły przy wejściu głównym Nr 1.  Rodzic/ 

prawny opiekun/ upoważniona osoba kontaktuje się ze świetlicą telefonicznie. 

Pracownik świetlicy po kontakcie telefonicznym sprowadza dziecko do drzwi 

wejściowych Nr 1. 

 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne 

opuszczenie przez dziecko (powyżej 6 r.ż.) świetlicy w określonym czasie lub pisemnie 

upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując 

odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy. 

 

5. Dziecko może  opuszczać świetlicę po uprzednim telefonie rodzica\osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka, bez osobistego kontaktu z wychowawcą świetlicy                                               

w przypadku złożenia takiego zapisu w karcie zgłoszenia do świetlicy. 

 

 

6. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania ucznia w przypadku, gdy stan  

osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków 

psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić 

uczniowi bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego 

rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru ucznia osobę oraz informuje o 

zdarzeniu przełożonego. 

 

7. W przypadku opuszczenia świetlicy przez ucznia bez pozwolenia, wychowawca 

świetlicy o zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy, rodziców oraz wicedyrektora. 

 

 

8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

 

9. W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończeniu pracy świetlicy o godz. 

17:00 wychowawca kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym, a następnie 

informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę ucznia i Dyrektora Szkoły. 

 

10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne  dzieci w świetlicy, zarówno 

za ich uszkodzenie jak  i zgubienie. 
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11. Dziecko z objawami chorobowymi wychowawca świetlicy przekazuje pod opiekę 

pielęgniarki szkolnej w godzinach pracy gabinetu pielęgniarskiego tj. 8:15-15:15. 

Pielęgniarka podejmuje decyzję o konieczności odbioru dziecka przez rodzica/ 

prawnego opiekuna. Po godzinie pracy gabinetu pielęgniarki wychowawca świetlicy 

powiadamia telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka. 

 

12. W razie wielokrotnego nieprzestrzegania  regulaminu świetlicy, ucznia obowiązują kary 

zgodne z regulaminem szkoły. O nagannym zachowaniu dziecka zostaje powiadomiony 

wychowawca, pedagog szkolny i rodzice. 

 

Zasady pobytu dzieci w świetlicy: 

Uczniowie korzystający ze świetlicy są zobowiązani do:  

 

 podporządkować się poleceniom wychowawców, 

 zgłaszać każde przyjście i wyjście ze świetlicy, 

 szanować cudzą własność, 

 dbać o powierzony im sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także o porządek i estetyczny 

wystrój pomieszczeń, 

 dawać dobry przykład młodszym kolegom, poprzez kulturalne zachowanie i dbałość 

o czystość języka polskiego, 

 przestrzegać zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy. 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa COVID- 19 w świetlicy szkolnej 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

 

2. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu. 

 

3. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy 

podczas kichani czy kasłania. 

 

 

4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel świetlicy wietrzy salę. Sale są wietrzone             

w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

 

5. Nauczyciel dba o częste mycie rąk wodą z mydłem, zwłaszcza przed i  po spożyciu 

drugiego śniadania. 
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Załącznik Nr 1 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach 

 kl. 1-3 na rok szkolny 2021/22 

Kartę wypełniają rodzice prawni opiekunowie dziecka 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

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

                                                                                                   klasa………….. 

Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych) 

       matki………………………………………………………………………………………. 

       nr telefonu…………………………………………………………………………………. 

 

       ojca…………………………………………………………………………………………. 

       nr telefonu………………………………………………………………………………….. 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka (np. stałe choroby, dolegliwości) 

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

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

Oświadczam: 

- przełożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z 

działalnością świetlicy, zgodnie z uchwałą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r. 

- zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy.  

Zobowiązuję się ;  

- do punktualnego odbierania syna/córki ze świetlicy i jednocześnie biorę odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy 

świetlicy szkolnej 

- do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka 

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

                                                                                                   (data, podpis rodzica, opiekuna) 
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INFORMACJE  O ODBIERANIU DZIECKA  ZE  ŚWIETLICY 

*)we właściwym prostokącie wstaw znak X 

 

Wszelkie zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz samodzielnego 

wyjście syna/córki ze świetlicy należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………………………. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu.  

 

 Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście 

 

 Oświadczam, że dziecko odbierać będą niżej wymienione osoby (oświadczenie w  

załączniku) 

 

 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                           …………………………………………. 
                                                               (podpis rodzica, opiekuna) 

  
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
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UPOWAŻNIENIE  OD  ODBIORU  DZIECKA  ZE ŚWIETLICY  

 
JA…………………………………. upoważniam……………………………………………… 
         (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                                         (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Legitymując się dowodem osobistym…………………………………………………………... 
                                                                                   (seria i numer dowodu osobistego) 

Do odbioru mojego dziecka………………………….ze świetlicy szkolnej, upoważnienie  
                                               (imię i nazwisko dziecka) 

ważne jest w roku szkolnym 2021/2022 

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka od chwili odbioru z placówki przez wyżej osobę.  

                                                                                           ……………………………………… 
                                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z  upoważnieniem do odbioru dziecka ze świetlicy. 

                                                                                                                       …………………………………………………….. 
                                                                                                                           (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzurą informacyjną: 

a. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ul. 

Wybickiego 33, 83 – 050  Kolbudy; 

b. Administrator Danych Osobowych  powołał Inspektor Ochrony Danych , z którym można 

kontaktować się  pod adresem  e-mail inspektor.odo@gmail.com 

c. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

 osoby upoważnionej do odbioru dziecka w celu prawidłowej realizacji zadań 

związanych z prowadzeniem świetlicy, zobowiązań edukacyjnych i dydaktycznych 

nałożonych na szkołę przez prawo oświatowe oraz na podstawie wyrażanej zgody na 

podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO 

 ucznia oraz rodzica/opiekuna w celu realizacji zadań wychowawczych i 

opiekuńczych w świetlicy szkolnej nałożonych na szkołę przez prawo  oświatowe na 

podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO  

d. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

e. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celu dal 

jakiego zostały zebrane; 

f. Posiadam prawo dostępu do treści  danych dziecka i powiązanych z nimi danych 

rodzica/prawnego opiekuna oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z świetlicy szkolnej 

oraz prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie 

wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.) 

g. Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww. skargi 

jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00 – 193 Warszawa ; 

…………………………..                                             ……………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                              (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

mailto:inspektor.odo@gmail.com

