
Regulamin Świetlicy edukacyjnej  
„PO DZWONKU” 

	
§1. CELE	I	ZADANIA	ŚWIETLICY	

Celem	ogólnym	świetlicy	jest	zapewnienie	uczniom	zorganizowanej	opieki	
wychowawczej	umożliwiającej	wszechstronny	rozwój	osobowości.		
Z	ogólnego	celu	wynikają	zadania	szczegółowe:	

1. Organizowanie	wspólnego	odrabiania	lekcji,	pomoc	w	odrabianiu	lekcji.		
2. Wdrażanie	do	samodzielnej	pracy	umysłowej	i	udzielanie	indywidualnej	pomocy	

uczniom	mającym	trudności	w	nauce.		
3. Prowadzenie	pracy	wychowawczej	zmierzającej	do	kształtowania	u	dzieci	właściwej	

postawy	społeczno–moralnej	(odpowiednie	zachowanie	się	w	szkole,	domu		
i	środowisku	lokalnym).		

4. Wdrażanie	dzieci	do	pożytecznego	organizowania	sobie	wolnego	czasu,	wyrabianie	
nawyków	kulturalnej	rozrywki,	sportu	i	zabawy.		

5. Prowadzenie	współpracy	z	rodzicami,	celem	rozwiązywania	napotkanych	trudności	
wychowawczych.		

6. Ujawnianie	i	rozwijanie,	zainteresowań	i	uzdolnień	uczniów.		
7. Zapewnienie	dzieciom	bezpieczeństwa	podczas	pobytu	w	świetlicy.		
8. Odprowadzanie	dzieci	do	szkoły	oraz	odbieranie	dzieci	ze	szkoły	-	dotyczy	dzieci,	

które	przebywają	w	świetlicy	na	podstawie	abonamentu	miesięcznego	lub	opłaty	
dziennej	(dotyczy	szkoły	Podstawowej	w	Nowej	Iwicznej	i	Mysiadle,	zasady	
odbierania	dzieci	z	innych	szkół	ustalamy	indywidualnie).	
a. Odprowadzanie	dzieci	do	szkoły	oraz	odbieranie	dzieci	ze	szkoły	jest	zapewnione	

w	czasie	całego	roku	szkolnego.		
b. Odprowadzanie	dzieci	do	szkoły	oraz	odbieranie	dzieci	ze	szkoły	jest	możliwe	od	

godziny	7:30	do	16.30.	W	pozostałych	przypadkach	konieczne	są	ustalenia	
telefoniczne	lub	osobiście	w	świetlicy.		
	
	

§2. OPŁATY	

1.	Odpłatność	za	korzystanie	ze	świetlicy	reguluje	cennik.	
Cena	za	miesiąc	lub	inne	okresy	nie	można	dzielić	proporcjonalnie	na	mniejsze.	Np.	
ceny	za	miesiąc	nie	można	dzielić	przez	4	żeby	uzyskać	cenę	za	tydzień.	Każdy	okres	
ma	swoją	pozycję	w	cenniku.	Przykład:	Jeśli	dziecko	korzystało	z	usług	Świetlicy	przez	
3	tygodnie	i	2	dni,	to	płatność	będzie	pobierana	albo	za	cały	miesiąc	wg	stawki	za	
miesiąc	albo	za	3	tygodnie	wg	stawki	za	tydzień	i	za	2	dni	wg	stawki	za	dzień.	



2. W	przypadku	nieobecności	dziecka,	opłata	za	opiekę	nad	dzieckiem	nie	podlega	
zwrotowi.		Opiekunowie	posiadający	karnet/abonament	opłacają	go	przez	wszystkie	
miesiące	trwania	umowy	również	w	okresie	ferii	lub	wakacji.	

3. Opłaty	podlegają	zwrotowi	w	przypadku	nie	funkcjonowania	świetlicy	z	przyczyn	
leżących	po	jej	stronie.		

4. Opłaty	abonamentowe	(karnety)	za	korzystanie	ze	świetlicy	powinny	być	
dokonywane	do	5	dnia	każdego	miesiąca.	

5. Przed	lub	podczas	zawierania	każdej	umowy	jest	pobierane	w	formie	przedpłaty	
wpisowe	w	wysokości	200	zł.	Wpisowe	zostanie	odliczone	od	pierwszych	opłat	za	
usługi	Świetlicy	w	przypadku	gdy	jest	to	pierwsza	umowa	danego	dziecka.	Przy	
przedłużaniu	umowy	na	kolejny	rok	szkolny	wpisowe	nie	jest	pobierane.	Jeżeli	
umowa	zostanie	wypowiedziana	przed	terminem	to	wpisowe	z	tytułu	podpisania	
kolejnej	umowy	nie	będzie	odliczane	od	opłat.		
	

§3. ORGANIZACJA	PRACY	ŚWIETLICY	

1. Świetlica	Edukacyjna	„PO	DZWONKU”	jest	placówką	prywatną.		
2. Świetlica	funkcjonuje	przez	cały	rok	szkolny,	we	wszystkie	dni	robocze,		

od	poniedziałku	do	piątku,	oprócz	sobót	i	niedziel,	dni	ustawowo	wolnych	od	pracy	
oraz	2	maja,	24	grudnia.		

3. W	czasie	przerw	wakacyjnych,	zimowych,	świątecznych	placówka	organizuje	
dzieciom	czas	według	specjalnego	programu	i	harmonogramu.	Opłaty	za	te	usługi	nie	
są	wliczone	w	cenę	karnetu.	Jednak	posiadacz	ważnego	karnetu	otrzymuje	vouchery	
(talony),	które	może	wykorzystać	do	pokrycia	należności	za	usługi	w	okresie	ferii	
zimowych	i	wakacji.		
a. Przy	umowie	na	12	miesięcy,	otrzymują	Państwo	7	voucherów:	5	na	wakacje	

letnie	i	2	na	ferie	zimowe.	Można	je	wykorzystać	opłacając	nasze	turnusy.	
Wartość	voucherów	zależy	od	abonamentu	i	wynosi	1/4	jego	wartości	np.	129	
zł.	dla	umowy	na	pięć	dni	w	tygodniu.		

b. Do	umowy	na	10	miesięcy	dołączamy	2	vouchery	na	ferie	zimowe.	Vouchery	
można	odstępować	innym	dzieciom,	jeden	voucher	można	wykorzystać	w	
jednym	tygodniu.W	danym	tygodniu	można	wykorzystać	jeden	voucher	dla	
jednego	dziecka.	

c. Niewykorzystane	vouchery	tracą	ważność	i	nie	mogą	być	wykorzystane	w	innym	
terminie.	

4. Inne	dodatkowe	dni	wolne	w	2019	r:	27-12,	30-12,	31-12	i	w	2020	r:	10-04,	12-06		
5. Świetlica	jest	czynna	w	godzinach	od	7:30	do	18.30.		
6. Rodzic	(opiekun	prawny)	jest	zobowiązany	do	przyprowadzenia	dziecka	najwcześniej	

od	godziny	7.30	oraz	odebrania	dziecka	najpóźniej	do	godziny	18.30.		
7. Do	świetlicy	przyjmowane	są	dzieci	w	wieku	szkolnym	–	6-12	lat.		
8. Z	wyposażenia	świetlicy	dzieci	korzystają	pod	opieką	i	za	zgodą	wychowawcy	

świetlicy,	którego	obowiązkiem	jest	dbałość	o	jego	właściwe	wykorzystanie		
i	zabezpieczenie.		



9. Rodzice	dziecka,	które	dokonało	celowego	zniszczenia	wyposażenia	świetlicy,	mogą	
zostać	obciążeni	pełną	lub	częściową	odpłatnością	za	zniszczony	lub	uszkodzony	
sprzęt.		

10. Świetlica	zastrzega	sobie	prawo	do	odmowy	przyjęcia	dziecka	w	przypadku	rażącego	
nieprzestrzegania	przez	dziecko	lub	rodziców	(opiekunów)	zasad	określonych		
w	regulaminie	lub	z	powodu	innych	przyczyn	działających	ze	szkodą	dla	świetlicy.		

11. Opiekunowie	świetlicy	odprowadzają	i	odbierają	dzieci	do	i	ze	szkoły.	W	przypadku	
odbioru	ze	szkoły,	dzieci	będą	przebywać	w	wyznaczonych	miejscach	w	budynkach	
szkolnych	ustalonych	z	dyrekcją	szkoły.	Opiekun	świetlicy	nie	ponosi	
odpowiedzialności	za	dziecko,	które	nie	pojawi	się	o	wyznaczonej	godzinie	w	miejscu	
zbiórki.	Godzinę	odprowadzenia	i	odbioru	dziecka	ustala	się	z	rodzicami	(opiekunami	
prawnymi)	dziecka	w	oparciu	o	plan	lekcji	oraz	harmonogram	i	plan	pracy	świetlicy.		

12. Odprowadzanie	(dowożenie)	dzieci	do	szkoły	oraz	odbieranie	ze	szkoły	dzieci	z	
abonamentem	jest	możliwe	bez	opłat	raz	dziennie.	W	pozostałych	przypadkach	
może	się	wiązać	z	dodatkową	opłatą	zgodnie	z	cennikiem;	

13. Dziecko	ze	świetlicy	może	odebrać	wyłącznie	rodzic	(prawny	opiekun)	lub	
upoważniona	przez	niego	na	piśmie	osoba.		

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

15. Rodzice	i	opiekunowie	zobowiązani	są	do	poinformowania	nauczyciela	świetlicy		
o	odbiorze	dziecka	ze	świetlicy.		

16. Dzieci	uczęszczające	na	zajęcia	do	świetlicy	nie	mogą	być	odbierane	przez	osoby	
niepełnoletnie	(zgoda	rodziców	lub	opiekunów	na	wyjście	dziecka	z	np.	
niepełnoletnim	rodzeństwem	należy	rozumieć	jako	zgodę	na	samodzielne	wyjście	
dziecka	ze	świetlicy).		

17. Informacje	dotyczące	dziecka	zawarte	są	w	karcie	zgłoszenia	oraz	kwestionariuszu	
osobowym.	Każda	zmiana	danych	zawartych	w	karcie	zgłoszenia	wymaga	
niezwłocznego	zgłoszenia	przez	rodzica	(prawnego	opiekuna)	i	aktualizacji	w	formie	
pisemnej.		

18. Dziecko	zgłoszone	do	świetlicy	posiada	ważne	ubezpieczenie	NNW	zawarte	w	szkole.		
19. Dokumentami	wiążącymi	pomiędzy	rodzicem	(prawnym	opiekunem)	dziecka,	a	

świetlicą	jest	umowa	oraz	regulamin	sporządzone	w	dwóch	jednobrzmiących	
egzemplarzach.		

20. Do	obowiązków	rodziców	(opiekunów	prawnych)	należy:		
a. przestrzeganie	regulaminu,		
b. terminowe	opłacanie	abonamentu,		
c. niezwłoczne	informowanie	o	chorobach	zakaźnych	dziecka,		
d. informowane	o	zmianach	w	planie	lekcji	najpóźniej	z	jednodniowym	

wyprzedzeniem.	W	przypadku	braku	informacji	o	zmianach	nie	gwarantujemy	
przyprowadzenia	lub	odprowadzenia	dziecka	zgodnie	ze	zmienionym	planem	
lekcji.		

21. Świetlica	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	skutki	wynikające	z	niedopełnienia	przez	
rodzica	(prawnego	opiekuna)	powyższych	czynności.		



22. Dla	zachowania	zasad	bezpieczeństwa,	wszelkie	zmiany	(stałe	i	jednorazowe)	
dotyczące	opieki	nad	dziećmi	(w	szczególności	godzin	odprowadzania	dzieci	do	
szkoły	i	odbioru	dzieci)	mogą	być	dokonywane	w	formie	pisemnej:		mailowej	lub	
sms-owej	telefonicznej	wyłącznie	przez	rodziców	dziecka	lub	przez	osoby	wskazane	
przez	rodziców	dziecka.	Zmiany	dokonywane	drogą	telefoniczną	są	skuteczne	pod	
warunkiem,	że	połączenie	było	nawiązane	z	telefonu	komórkowego	(lub	innego	z	
włączoną	identyfikacją	numeru),	który	rodzice	podali	w	kwestionariuszu	osobowym	
a	istotna	treść	rozmowy	została	potwierdzona	sms-em	lub	w	innej	formie	pisemnej.	

23. Świetlica	zapewnia	ciepłe	i	zimne	napoje	dla	dzieci.		
24. Świetlica	udostępnia	możliwość	wykupienia	obiadów	dla	dziecka	za	dodatkową	

opłatą	określoną	w	cenniku.		
25. Dzieci	przebywające	w	świetlicy	szkolnej	zostają	zapoznane	z	zasadami	BHP	oraz	

sygnalizacją	przeciwpożarową	przez	nauczycieli	świetlicy.		
26. W	świetlicy	dzieci	nie	mogą	korzystać	z	telefonów	komórkowych,	odtwarzaczy	MP3,	

innych	urządzeń	elektronicznych	oraz	pozostałych	przedmiotów	przyniesionych		
z	domu.		

27. Za	zaginione	telefony,	MP3	i	inne	urządzenia	elektroniczne	oraz	pozostałe	
przedmioty	przyniesione	z	domu	świetlica	nie	ponosi	odpowiedzialności.		

§4. PRAWA	I	OBOWIĄZKI	DZIECKA	W	ŚWIETLICY	

Dziecko	ma	prawo	do:	

1. Właściwie	zorganizowanej	opieki.		
2. Życzliwego	traktowania.		
3. Swobodnego	wyrażania	myśli	i	przekonań.		
4. Opieki	wychowawczej.		
5. Poszanowania	godności	osobistej.		
6. Ochrony	przed	przemocą	fizyczną	i	psychiczną.		

Dziecko	jest	zobowiązane	do:	

1. Przestrzegania	regulaminu	wewnętrznego	świetlicy.		
2. Przestrzegania	zasad	współżycia	w	grupie.		
3. Dbałości	o	ład	i	porządek	w	świetlicy.		
4. Wykorzystywania	sprzętu	i	pomocy	dydaktycznych	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem.		
5. Ponoszenia	odpowiedzialności	za	własne	postępowanie.		

	
	

§5.	SYTUACJE	SZCZEGÓLNE	
	

1. Rodzice/opiekunowie	 zobowiązani	 są	 przyprowadzać	 do	 świetlicy	 dzieci	 zdrowe.	 Dzieci	
zakatarzone,	 przeziębione,	 kaszlące	 nie	 mogą	 przebywać	 w	 grupie	 z	 dziećmi	 zdrowymi.	
Nauczyciel	ma	prawo	poprosić	 rodzica	 o	 dostarczenie	 zaświadczenia	 lekarskiego	o	 braku	
przeciwwskazań	do	uczęszczania	dziecka	do	świetlicy.		



2. W	 przypadku	 zachorowania	 dziecka	 na	 terenie	 świetlicy	 rodzice/opiekunowie	 zostaną	
poinformowani	o	sytuacji	telefonicznie,	powinni	niezwłocznie	odebrać	dziecko	ze	świetlicy.	

3. Nauczyciel	 stanowczo	 odmawia	 wydania	 dziecka	 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	 dziecku	
bezpieczeństwa.	W	tym	przypadku	nauczyciel	wzywa	drugiego	 rodzica/opiekuna	 lub	 inną	
upoważnioną	do	odbioru	dziecka	osobę	oraz	informuje	o	zdarzeniu	przełożonego.		

4. Nauczyciel	ma	 obowiązek	 zadbać,	 aby	 dziecko	 zostało	 odizolowane	 od	 rodzica/opiekuna	
znajdującego	się	pod	wpływem	alkoholu.		

5. W	 przypadku,	 gdy	 rodzic/opiekun	 zaprzecza,	 że	 jest	 w	 stanie	 wskazującym	 na	 spożycie	
alkoholu	lub	innego	środka	psychoaktywnego	nauczyciel	może	prosić	o	pomoc	Policję		
w	celu	stwierdzenia	w/w	faktu.		

6. W	 przypadku,	 gdy	 sytuacja	 zgłaszania	 się	 po	 dziecko	 rodzica/opiekuna	 w	 stanie	
nietrzeźwości	powtórzy	się,	Dyrektor	może	powiadomić	Policję,	Gminny	Ośrodek	Pomocy	
Społecznej,	Pełnomocnika	Wójta	ds.	Uzależnień	oraz	Wydział	Rodzinny	Sądu	Rejonowego.		

7. W	przypadku	nie	 odebrania	 dziecka	w	 godzinach	pracy	 świetlicy,	 nauczyciel,	 który	 z	 nim	
pozostał	 nawiązuje	 kontakt	 telefoniczny	 z	 rodzicami/opiekunami	 bądź	 osobami	
upoważnionymi	 do	 odbioru	 dziecka,	 wskazanymi	 w	 karcie	 zapisu	 dziecka	 do	 świetlicy	
szkolnej.	 Ustala	 jak	 najszybszy	 czas	 odbioru	 dziecka,	 nieprzekraczający	 15	 minut.	 Gdy	
rodzic/opiekun	lub	inna	osoba	wskazana	w	karcie	świetlicowej	nie	może	odebrać	dziecka,	
rodzic/opiekun	może	telefonicznie	upoważnić	 inną	osobę	pełnoletnią	do	odbioru	dziecka.	
Wskazana	 osoba	 musi	 przy	 odbiorze	 okazać	 się	 koniecznie	 dowodem	 tożsamości	 oraz	
napisać	 oświadczenie	 o	 odbiorze	 dziecka	 ze	 świetlicy,	 podpisując	 się	 pod	 nim	 czytelnie.	
Nauczyciel	 jest	 zobowiązany	do	wylegitymowania	 takiej	osoby,	 spisując	wszystkie	dane	 z	
tego	dokumentu.	
Za	 każdy	 rozpoczęty	 kwadrans	 ponad	 godziny	 pracy,	 przebywania	 dziecka	 w	 świetlicy	
będzie	naliczona	opłata	specjalna	wg	specjalnego	schematu:	w	ciągu	pierwszej	godziny	10	
zł	za	każde	rozpoczęte	15	minut,	w	ciągu	drugiej	godziny	opłata	dwukrotna	(20	zł/15min)	,	
za	kolejne	godziny	opłata	czterokrotna	(40	zł/15	min).	

8. W	sytuacji,	 gdy	wychowawca	do	godziny	19.00	nie	może	nawiązać	kontaktu	 z	 rodzicami,	
opiekunami	lub	osobami	upoważnionymi	w	karcie	do	odbioru	dziecka,	informuje	Dyrektora	
świetlicy	o	zaistniałej	sytuacji.	W	takiej	sytuacji	świetlica	ma	prawo	wezwać	Policję	w	celu	
ustalenia	miejsca	 pobytu	 rodziców/opiekunów	 ucznia	 oraz	 zapewnienia	 uczniowi	 dalszej	
opieki.		

9. Gdy	 taka	 sytuacja	 (odebranie	 dziecka	 po	 godz.18:30)	 powtarza	 się	 rodzice/opiekunowie	
zostają	pouczeni,	 iż	w	przypadku	dalszego	nieterminowego	odbierania	dziecka,	może	ono	
zostać	skreślone	z	listy	uczestników	świetlicy.	
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