
REGULAMIN   

ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

 

1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki i wychowania, 

pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.  

2. Świetlica otwarta jest codziennie, w godzinach od 7.00 do 17.00. 

Korzystanie ze świetlicy  jest nieodpłatne.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zapisują dziecko do świetlicy szkolnej  

w ściśle określonym terminie – pierwszy tydzień września, przez 

wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy 

pobrać u wychowawcy świetlicy lub ze strony internetowej szkoły).  

4. Na podstawie zebranych kart wychowawca świetlicy ustala listę uczniów 

objętych stałą opieką świetlicy. 

5. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku  

o przyjęcie dziecka do świetlicy. 

6. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy przekazanych 

przez dziecko. 

7. Każda nowa decyzja lub zmiana musi być przekazana w formie pisemnej  

z datą i podpisem.   

8. Uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody dyrektora szkoły lub 

wiedzy wychowawcy świetlicy. 

9. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy 

potrzebują jej okazjonalnie, oczekując na odbiór, transport lub inne 

zajęcia szkolne. 

10. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy zgodnie z ustalonym planem.  

11. Nauczyciel przyprowadza ucznia do świetlicy zgłaszając jego obecność 

wychowawcy świetlicy. 

12. W czasie przerw obiadowych w świetlicy przebywają tylko uczniowie 

korzystający ze stołówki. 

13. Przebywając w świetlicy uczniowie wykonują polecenia wychowawcy 

świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. Przestrzegają zasad 

kulturalnego zachowania, używają słów grzecznościowych, są życzliwi 

wobec innych, dbają o ład i porządek, nie opuszczają świetlicy bez 

zezwolenia. 



14. Uczeń natychmiast zgłasza wszelkie wypadki/zdarzenia lub złe 

samopoczucie wychowawcy świetlicy. 

15. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo do korzystania  

z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami 

ustalonymi przez wychowawcę.  

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym, w ogrodzie  

lub w innym pomieszczeniu szkoły.  

17. Wychowawca świetlicy opuszczając z uczniami świetlicę, umieszcza na 

drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. 

18. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub przez osoby przez nich upoważnione pisemnie. 

19. Rodzice (prawni opiekunowie) zobligowani są do odebrania dziecka ze 

świetlicy do godziny 17.00.  

20. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają 

rodzice.  

21. W sprawach nie unormowanych powyższym regulaminem wiążącą 

decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 


