
      Zasady obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Świętego Jana Pawła II  

w Białymstoku 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej   
dla dzieci rodziców pracujących. 
1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 17.00 
2. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani. 
3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 
wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być 
odebrane ze świetlicy do godz. 17.00. 
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno 
przebywać w świetlicy szkolnej. 
5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie/ lub osoby przez nich upoważnione 
pisemnym oświadczeniem. 
6. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się przez domofon. Osoba upoważniona podaje kod odbioru 
wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka. Kod odbioru rodzice /opiekunowie/ otrzymają na 
początku roku szkolnego, po zakończeniu rekrutacji do świetlicy. 
7. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 
Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców. 
8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka 
przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić 
wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może 
opuścić świetlicy. 
9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania. 
10. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały 
wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, terapeutą i wychowawcą klasowym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – 
możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona. 
11. Zgodnie ze statutem szkoły, w świetlicy, dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 
oraz innych wartościowych przedmiotów przyniesionych z domu. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za rzeczy dzieci przynoszone z domu. 
12. Rodzic zapisujący dziecko do świetlicy jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Świetlicy 
oraz Świetlicowym ABC (dokumenty są do wglądu na stronie internetowej szkoły w zakładce 
dokumenty szkolne lub  świetlica,  a także  w wersji papierowej  w bibliotece szkolnej,  sekretariacie   
i świetlicy) 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą RODO (na stronie 
szkoły), Regulaminem Świetlicy oraz Świetlicowym ABC.  
Zobowiązujemy  się  do przestrzegania tych  zasad oraz do współpracy z nauczycielami świetlicy  
w celu zapewnienia naszemu dziecku dobrych warunków pobytu w świetlicy. 
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