
Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Chrzanowie 

Warunki przyjęcia do świetlicy: 
1)ze świetlicy w pierwszej kolejności mogą korzystać uczniowie, których oboje rodziców pracuje lub 

którzy są wychowywani przez jednego rodzica/opiekuna który posiada zatrudnienie; 

2)ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub 

organizację dojazdu do szkoły muszą przebywać w szkole dłużej; 

3)ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe po 

zakończonych lekcjach; 

4)ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, 

niepełnych, wychowawczo zaniedbanych, z rodzin zastępczych. Rodzic,  zapisując   dziecko   do   

świetlicy,   zobowiązuje   się   do   przestrzegania regulaminu świetlicy. 

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów oddziałów I – III, którzy przebywają w 

szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dowożenia lub dojazdu do 

Szkoły, organizowane są zajęcia w świetlicy. W szczególnych przypadkach, za zgodą 

Dyrektora, zajęciami mogą być objęci uczniowie z klas IV-VIII. 

2. Świetlica czynna jest codziennie od 7.
00

 - 16
00 . 

3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy i 

nie dłużej niż do zamknięcia. 

4. Obecności uczniów podczas zajęć odbywających się na świetlicy szkolnej zostają 

odnotowane  

w dzienniku elektronicznym. Zapis zawiera godzinę wejścia, wyjścia, a także typ wyjścia. 

5. Bez zezwolenia nauczycieli - wychowawców uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać 

świetlicy. 

6. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują  wychowawca świetlicy oraz wyznaczeni przez 

Dyrektora nauczyciele. 

7. Dziecko zadeklarowane do opieki świetlicowej, przebywające na terenie szkoły, ma 

obowiązek zgłosić się do świetlicy, w godzinach zgodnych z deklaracją, zarówno przed lekcjami 

jak i po lekcjach. 

8. Za samowolne opuszczenie świetlicy przez dziecko wychowawca świetlicy nie ponosi 

odpowiedzialności. 

9. Rodzice mogą na karcie zapisu dziecka do świetlicy upoważnić pełnoletnią osobę będącą 

członkiem rodziny do odbioru dziecka ze świetlicy, podając wymagane dane osoby odbierającej, 

w tym numer dowodu osobistego. 

10. Jeżeli rodzice chcą, aby dziecko wracało do domu po zajęciach świetlicowych pod opieką 

starszego rodzeństwa (musi mieć ukończone minimum 13 lat), wyrażają na to zgodę w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy i jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo. 

11.  Rodzice mogą na karcie zapisu do świetlicy podać informację dotyczącą pozwolenia na 

samodzielny powrót dziecka do domu ze wskazaniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy, 

potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem. Ustna prośba ucznia nie upoważnia do 

zwolnienia go ze świetlicy i nie będzie uwzględniana. 

12.  Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodziców lub rodzeństwo należy 

przedłożyć pisemne upoważnienie dla tych osób w karcie zapisu dziecka do świetlicy wraz  

z numerem dowodu osobistego tych osób. 

13.  Ustne prośby uczniów lub telefoniczne prośby rodziców o samodzielne wyjście dziecka ze 

świetlicy nie są uwzględniane. 

14. Istnieje możliwość zwolnienia dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę realizowaną z 

aparatu telefonicznego znajdującego się przy portierni. Prośba taka będzie realizowana 

wyłącznie poprzez złożenie przez rodziców pisemnego upoważnienia do w/w zwolnień. 

Upoważnienie należy złożyć w chwili zapisu dziecka do świetlicy. Nauczyciele świetlicy nie 

biorą odpowiedzialności za ucznia w chwili jego wyjścia z sali świetlicy. 

15. Wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na 

swój stan (np. nietrzeźwość, podejrzenie o stosowanie innych używek) stanowi zagrożenie dla 

jego bezpieczeństwa. 

16.  Rodzice lub upoważnione osoby mają obowiązek odebrania dziecka ze świetlicy do godzin 

jej zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub upoważniona osoba nie odbiera dziecka, 

pozostaje ono pod opieką wychowawcy świetlicy lub innej wyznaczonej przez Dyrektora osoby 

nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć świetlicowych. 

17. W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest 

powiadomić o tym fakcie telefonicznie Szkołę. 

18. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami, którzy nie odebrali dziecka                                 

ze świetlicy oraz powiadamia o tym fakcie Dyrektora.  

19. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione po 

upływie czasu, o którym mowa w §22  ust. 9 Statutu Szkolnego, lub niemożnością 

skontaktowania się z nimi, bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub wychowawca świetlicy 

podejmuje decyzję  o powiadomieniu policji. 

20. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka ze świetlicy drugiemu 

rodzicowi, może być respektowane wyłącznie w przypadku poparcia tego żądania orzeczeniem 

sądowym. 

21. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców lub upoważnione osoby bez opieki na terenie Szkoły  

np. w łazience, szatni, na korytarzu. 

22. W związku z ograniczoną ilością miejsc w świetlicy szkolnej o przyjęciu decyduje dyrektor 

na podstawie opinii komisji klasyfikacyjnej. 

23. Uczeń, może być przyjęty okresowo w wybranych dniach i godzinach na podstawie decyzji 

dyrektora (zastępstwo, łączenie, oczekiwanie na zajęcia poza lekcyjne, konkursy). Opieką 

wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia 

edukacyjne (religia, basen). 

24.  Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły. 

25. Plan pracy świetlicy zatwierdza corocznie Dyrektor. 

26.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów regulują 

przepisy prawa oświatowego. Organizacja grup musi być zgodna z przepisami BHP. 

27.  Korzystanie z zajęć w świetlicy  jest bezpłatne . 

 
………………………………………………………….. 

          Data i podpis rodziców/opiekunów dziecka



KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 202….. /202…… 
 

Imię i nazwisko dziecka:................................................................................................................................. 

 

Klasa:.....................................     Data i miejsce urodzenia:........................................................................... 

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna :................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna :..................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania:........................................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy: matka........................................................... ojciec...................................................... 

Dodatkowy telefon do osoby, która może w/g Państwa odebrać dziecko w przypadku nieprzewidzianej 

sytuacji  ……………………………………………………… 
 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów. 
 

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy, numer dowodu osobistego każdej                                 

z wymienionych osób :………………………………………………............................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

Godziny w jakich dziecko będzie przebywało w świetlicy:........................................................................... 

 

Inne ważne informacje dotyczące dziecka (choroby, dysfunkcje, zaburzenia w zachowaniu) : 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Oświadczamy, że  *) 
a) oboje rodziców/opiekunów prawnych w/w dziecka pracuje 

b) jeden rodzic/opiekun wychowuje dziecko i posiada zatrudnienie 

c) jeden z rodziców uczy się w trybie dziennym. 
*)  niepotrzebne skreślić 

.......................................................... 
                           Data i podpis rodziców/opiekunów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło ze świetlicy do sklepiku szkolnego. 
 

        ........................................................ 
                           Data i podpis rodziców/opiekunów 

                                  
 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko podczas pobytu na świetlicy szkolnej wychodziło pod opieką 

nauczyciela na plac zabaw, na boiska i salę gimnastyczną.       

.......................................................... 
                Data i podpis rodziców/opiekunów 

 

 
Wyrażam / my zgodę na wykorzystanie moich / naszych danych osobowych zawartych w karcie zapisu  w sprawach związanych z opieką 

szkolną zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych  ( tj .Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami ).  
 

Świadoma / mi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ( art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U.  

z 2017 r.  poz.2204 ) oświadczam / my , że przedłożone przeze mnie przez nas dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

.......................................................... 
Data i podpis rodziców/opiekunów 



Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………..…… 
    nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów ul. Pogorska 8c, 32-500 

Chrzanów na potrzeby udokumentowania zgody na odbiór dziecka: 
  

………………………………………………………………………… ze świetlicy szkolnej. 
imię nazwisko dziecka  /   klasa 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Szarych Szeregów ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zgody na odbiór dziecka ze świetlicy 

szkolnej. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z okresem kształcenia dziecka w szkole. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania 

przedmiotowych danych osobowych będzie brak możliwości odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. 

 

             

                       ………………………………… 
            ( czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

 
 

mailto:baranowskaodo@gmail.com

