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Decyzję wydał zarząd gminy 21.06.2012 r. 
Zmiany administracyjne wprowadzono 09.11.2017 r. 

Zmianę zatwierdził zarząd gminy 14.12.2017 r. 
 

STATUS ŚWIETLIC GMINY ELVERUM 
(POR. § 13-7 USTAWY O SZKOLNICTWIE) 

 

1.     CELE 

Świetlica szkolna (odtąd nazywana świetlicą) musi dysponować ofertą dla dzieci z klas 1-4. Oferta 

winna zawierać w sobie zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i doświadczeń, które stymulują 

dorastanie i rozwój w naturalnym otoczeniu innych dzieci i dorosłych. 

 

Świetlica jest także ofertą dla dzieci klas 5-7 mających szczególne potrzeby. 

 

Świetlica jest dobrowolna, stanowi część oferty szkoły podstawowej. Świetlica musi zapewnić 

dzieciom możliwość zaspokojenia ich potrzeb, takich jak odpoczynek, aktywność i opieka. Musi także 

spełniać potrzeby rodziców dotyczące nadzoru nad ich dziećmi w ich zwyczajnym czasie pracy.  

 

Świetlica w Elverum musi funkcjonować zgodnie z Planem Strategii Edukacyjnej i Harmonogramem 

Pracy Świetlic.  

 

2.    OBSZAR ZABAWY I POBYTU 

Każda szkoła ma jedno lub większą liczbę wewnętrznych pomieszczeń, z których korzysta świetlica w 

czasie otwarcia placówki. Ponadto świetlica może korzystać z innych pomieszczeń w szkole. Potrzeby 

poszczególnych świetlic szkolnych dostosowuje się do działalności każdej z placówek. Obszary 

zewnętrzne szkoły muszą być dostępne do użytku dla dzieci w czasie otwarcia świetlicy. Jeżeli w 

niektórych sytuacjach istnieje konieczność ograniczenia obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 

szkoły placówka musi zapewnić wystarczające możliwości zabawy i aktywności dzieciom 

uczęszczającym do świetlicy.  
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3.   ZGŁOSZENIE, PRZYJĘCIE I WARUNKI PRZYJĘCIE 

Przyjęcie do świetlicy odbywa się w szkole, do której przynależy dziecko. Aby uczeń mogło otrzymać 

miejsce w świetlicy uczeń musi chodzić do klas, które obejmuje opieka w świetlicy. Zgłoszenie 

odbywa się poprzez system administracyjny Visma, którego główne menu znajduje się na stronie 

internetowej www.elverumskolen.no, można skorzystać także z bezpośredniego linku tutaj. 

Opiekunowie mogą otrzymać potwierdzenie otrzymania wniosku, a także powiadomienie o tym, że 

jest on rozpatrywany na e-mail / SMS.  

Wniosek należy składać każdego dnia, wypowiedzenie i zmiany dotyczące miejsc opisano w rozdziale 

5 znajdującym się poniżej.  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 kwietnia 

Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po 1 kwietnia, zostaną rozpatrzone przez dyrektora szkoły w 

zależności od tego, czy świetlica będzie miała wystarczającą ilość miejsca i pracowników. 

4.   GODZINY OTWARCIA, FERIE I WAKACJE 

Świetlica jest zazwyczaj czynna we wszystkie dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 07:00 do 17:00. Wszystkie miejscowe dostosowania ponad zwyczajny czas otwarcia 

placówki. W czasie edukacyjnym dzieci z najmłodszych klas świetlica jest zamknięta.  

 

Świetlica jest zamknięta: 

 przez 5 dni w ciągu roku szkolnego, podczas których pracownicy planują pracę placówki 

 w Wigilię Bożego Narodzenia i Sylwestra 

 w środę przed Wielkim Czwartkiem po godzinie 12:00 

 w tygodniu 28, 29, 30 i 31 (cztery pełne tygodnie w lipcu) 

 

Plan zawierający wykaz dni powszednich, w których zamknięta jest świetlica, tj. dni planowania pracy 

przez pracowników świetlicy, musi być dostępny przy wysyłaniu oferty dotyczącej miejsca w 

przedszkolu.  

 

W okresach, w których w poszczególnych świetlicach przebywa mniejsza liczba dzieci gmina może 

utworzyć zbiorcze oferty świetlic obejmujące kilka szkół. Niektóre świetlice mogą zatem być 

zamknięte podczas ferii i wakacji. Innym rozwiązaniem może być zmiana godzin otwarcia świetlicy. 

Potrzeby dzieci i ich opiekunów należy w sposób rozsądny brać pod uwagę.  

 

5.   OPŁATA I WYMÓWIENIE MIEJSCA 
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Przyjmując miejsce w świetlicy opiekunowie zobowiązują się opłacać miejsce w placówce przez okres 
jednego roku (11 płatności). Nowy rok w świetlicy rozpoczyna się od 1 kwietnia. Termin płatności 
upływa 20. dnia każdego miesiąca.  
 
Zarząd gminy każdego roku ustala stawki opłat za ofertę świetlicy. Regulacja kwoty opłaty odbywa się 
zazwyczaj między jednym a drugim rokiem pracy placówki, a zmiana wchodzi w życie od 1 sierpnia.  
 
W okresie od kwietnia do sierpnia można wypowiedzieć miejsce w świetlicy, co należy zrobić z 
miesięcznym wyprzedzeniem, 30 dnia każdego miesiąca. Po 1 kwietnia miejsca nie można 
wypowiedzieć. W celu wypowiedzenia miejsca należy zalogować się w systemie Visma Flyt Skole przy 
pomocy identyfikatora ID-porten. 
 
Za niewykorzystane miejsce w placówce, o ile nie złożono wypowiedzenia, należy zapłacić pełną 
kwotę. Jeżeli dziecko przez miesiąc lub dłużej dziecko nie mogło korzystać ze świetlicy z powodu 
choroby można wnioskować o zwolnienie z opłaty. Należy załączyć zaświadczenie lekarskie. 
 
Jeżeli po ponagleniu zapłaty pozostaje nieuregulowana kwota za okres dwóch miesięcy, prawo do 
miejsca w świetlicy natychmiast przepada. Jeżeli opłata zostanie uiszczona po terminie zostaną 
naliczone odsetki za zwłokę, których stawkę ustala co pół roku Ministerstwo Finansów. Otrzymanie 
ponaglenia także wiąże się z opłatą. 
 
6.   PRACOWNICY I KIEROWNICTWO 
Świetlica stanowi część działalności szkoły i pozostaje pod nadzorem dyrektora. Każda świetlica musi 
przede wszystkim mieć kierownika oddziału, który posiada wykształcenie pedagogiczne i jest 
odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie placówki. Należy to wziąć w szczególności pod uwagę 
podczas zatrudniania nowych pracowników.  
 
Podstawowy personel świetlic w gminie Elverum jest zależny od liczby dzieci i zakresu ofert. Liczba 
pracowników w poszczególnych świetlicach może być większa przez wzgląd na dzieci mające 
szczególne potrzeby dotyczące opieki i nadzoru.  
 
7.    UBEZPIECZENIE 
Dzieci uczęszczające do świetlicy objęte są ubezpieczeniem dla uczniów szkoły podstawowej w 
Elverum.  
 
8.   WYŻYWIENIE 
Świetlica oferuje dzieciom zróżnicowane wyżywienie. Należy skupić się na tym, aby dieta była 
zdrowa. Każdego dnia podawany jest przynajmniej jeden wspólny posiłek i owoce.  
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9.   RADA I PRZEDSTAWICIELE 
Każda szkoła podstawowa ma swój zarząd. Zarząd ma prawo wypowiedzieć się we wszystkich 
sprawach dotyczących świetlicy. Skład zarządu określono w § 11-1 ustawy edukacyjnej. Szkoła może 
wezwać rodziców na oddzielne spotkania dotyczące świetlicy.  
 
10.   INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA 
Opiekunowie są odpowiedzialni za powiadomienie placówki o szczególnych aspektach dotyczących 
stanu zdrowia dziecka, które mogłyby mieć znaczenie dla pobytu dziecka w świetlicy.  


