
Regulamin świetlicy szkolnej.  
 

1. Świetlica przeznaczona jest dla  uczniów Szkoły Podstawowej. 
 

2. Zapisy do świetlicy odbywają się we wrześniu. Warunkiem korzystania 
uczniów z zajęć świetlicowych jest wypełniona przez rodziców bądź prawnych 
opiekunów karta zapisu dziecka. 

 

3. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców 
pracujących zawodowo. 
 

4. Świetlica szkolna czynna jest codziennie po lekcjach do godz. 17.00 . Po 
godzinie 17. 00 odpowiedzialność za uczniów przejmują rodzice / prawni 
opiekunowie. 

 

5. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mają zapewnioną opiekę 
wychowawczą. W ciągu dnia odrabiają zadania domowe, mają czas na 
swobodne zabawy, realizację swoich indywidualnych zainteresowań oraz 
uczestniczą w zabawach ruchowych i tematycznych organizowanych przez 
nauczycieli świetlicy – zgodnie z Planem Pracy na dany rok szkolny. 
 

6. Nauczyciele świetlicy szkolnej udzielają pomocy uczniom w zakresie nauki 
danego przedmiotu szkolnego. 

 

7. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad panujących w świetlicy, dbania 
o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegania norm kulturalnego zachowania 
i higieny, szanowania wyposażenia świetlicy oraz przebierania obuwia przez 
cały rok szkolny. 

 

8. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców, prawnych opiekunów, starsze 
rodzeństwo lub inne osoby upoważnione przez rodziców.  
W przypadku samodzielnego powrotu do domu lub odebrania przez inne osoby, 
rodzice są zobowiązani do umieszczenia takiej informacji na karcie zapisu. 
 

9. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają 
własnoręcznym podpisem. Uczniowie wychodzący samodzielnie do domu lub 
wracający gimbusem potwierdzają wyjście własnoręcznym podpisem.  
 

10. Osoba odprowadzająca dzieci na autobus szkolny potwierdza odbiór dziecka                     
ze świetlicy podpisem. 
 

11. Osoby zabierające uczniów na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole 
zobowiązane są dostarczyć listę uczniów zapisanych na zajęcia. Przy zabieraniu 
dzieci  muszą potwierdzić podpisem fakt zabrania dziecka a po zajęciach  
zobowiązane są do odprowadzenia dziecka do sali. 

 

12. Informacje o zachowaniu dziecka są udzielane na bieżąco przy odbieraniu 
dziecka, wpisywane do dzienniczka ucznia lub do dziennika. Rodzice  
potwierdzają zapoznanie się z informacją. 

 

13. Rodzice proszeni są o współpracę z wychowawcą świetlicy i  udzielanie 
ważnych informacji o dziecku.   

 
 
 


