
R E G U L A M I N    ŚW I E T L I C Y    S Z K O L N E J 

 

 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie szkoły, których rodzice (prawni 

opiekunowie) pracują zawodowo.  

2. Nauczyciele wychowawcy organizują zajęcia z dziećmi zapisanymi do świetlicy  

od godz. 6
30

 do 17
00

  przed i po zajęciach lekcyjnych uczniów (na podstawie planu 

zajęć), zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć świetlicowych,  

uzależnionym od frekwencji dzieci oraz pogody w danym dniu. 

3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (ferie świąteczne i dodatkowe dni wolne) 

świetlica jest czynna od godz. 6
30

 do 17
00

. 

4. 24 grudnia (Wigilia), w Sylwestra oraz w Wielki Piątek świetlica jest czynna  

do godz. 13
00 

. 

5. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne; kurtki i tornistry pozostają w szatni 

świetlicowej. 

6. Podczas pobytu w świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów w celach 

rozrywkowych. 

7. Dzieci będące pod opieką wychowawcy nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy 

i zajęć świetlicowych. 

8. Sprzęt świetlicowy należy szanować, a zauważone uszkodzenie zgłaszać wychowawcy 

świetlicy. W przypadku celowego zniszczenia rodzic zobowiązany jest  

do uregulowania wynikłych strat zgodnie zapisem w statucie szkoły. 

9. W czasie zajęć uczniowie powinni przestrzegać porządku oraz bezpiecznie  

i kulturalnie zachowywać się wobec innych.  

10. Po skończonych zajęciach dzieci pozostawiają po sobie porządek.  

11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione  

przez uczniów z domu.  

12. Uczniowie naruszający powyższe zasady mogą zostać wypisani ze świetlicy  

– decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy. 

13.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 

określonej w p. 2 niniejszego regulaminu.  

Niestosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować powiadomieniem 

Policji i odwiezieniem dziecka do Izby Dziecka.  

14. O wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy należy pisemnie 

powiadomić wychowawcę świetlicy (informacja powinna być podpisana i opatrzona 

datą). Nie zwalniamy dziecka na tzw. telefon od rodzica/opiekuna.  

 

 

 


