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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 

 
1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci rodziców obydwojga pracujących.  

W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy dzieci, które nie są 

zapisane,  po uprzednim zgłoszeniu tego do dyrektora szkoły. 

  

2. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 16.30 

 

3. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli, uczestniczą  

w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. 

 

4. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  

od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby  

do tego uprawnione. 

 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6.30,  

a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje 

przyjście do świetlicy oraz poinformować o każdym wyjściu ze świetlicy. 

 

6. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia  

oraz aktualizacji danych. 

 

7. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek przyprowadzenia dziecka bezpośrednio  

do budynku szkoły, nie zostawiając dziecka bez opieki. 

 

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice / opiekunowie prawni  

lub osoby przez nich upoważnione w karcie zgłoszenia. 

 

9. W przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany  

w karcie zapisu (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, 

znajomego, czy rodzica innego ucznia) niezbędne jest wysłanie informacji na ten temat 

za pomocą e – dziennika do wychowawcy świetlicy. Informacja powinna zawierać 

datę i godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby upoważnionej  

do odbioru dziecka, a także podpis rodzica.  

 

10. Rodzic / opiekun prawny odbierając dziecko ze świetlicy zgłasza ten fakt wychowawcy 

świetlicy  (jeżeli ma z nim kontakt na placu zabaw, boisku, ogrodzie szkolnym)  

lub pracownikowi szkoły przy wideofonie. 

 

11. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy mogą zostać poproszone  

o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

12. Uczeń, który nie ukończył 7 – go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy  

do domu. W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co 

najmniej 10 lat (po okazaniu legitymacji szkolnej). Podstawą jest    Ustawa z dn. 20 

czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1. 
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13. Wychowawcy świetlicy nie wypuszczają dzieci ze szkoły na telefoniczną prośbę 

rodziców. Prosimy też nie umawiać się z dziećmi przed szkołą. Rodzic / opiekun 

prawny, osoba upoważniona ma obowiązek osobiście odebrać dziecko  

z budynku szkoły.  

 

14. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.  

O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły lub inne organy do tego 

upoważnione. 

 

15. 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 

wyposażenia świetlicy. Wychowawcy świetlicy informują rodziców oraz wychowawcę  

o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. 

 

16. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych                 

w świetlicy. 

 

17. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego  

do świetlicy. 

 

18. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń 

mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami.  

W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy 

świetlicy. 

 

19. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek i innych wartościowych 

przedmiotów. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy. 

 

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice / opiekunowie prawni zapoznają się  

i akceptują Regulamin Świetlicy. 


