
REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOLNEJ (BUDYNEK A) 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 7.30 oraz od godz. 11.30 do 16.30. 

 Do świetlicy szkolnej mogą być zapisani jedynie uczniowie, których rodzice pracują. 

 Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie oczekujący: na odjazd autobusu szkolnego,  

na odbiór ucznia przez rodzica lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka lub na  zajęcia 

dodatkowe organizowane  przez szkołę lub instytucje zewnętrzne. 

 

2. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest 

wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

 

3. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy pełniący dyżur. 

 

4. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 osób. 

 

5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

jego wejścia do świetlicy do godziny 16.30 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez 

osoby uprawnione. 

 

6. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00  

i po godzinie 16.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed i po lekcjach. 

 

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu (sala lekcyjna, biblioteka 

szkolna, na boisku szkolnym, na placu przed szkołą) szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają 

na to warunki pogodowe. 

 

8. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do świetlicy jest zgłosić swoje przybycie 

 do wychowawcy. Rodzice (lub osoby upoważnione do odbioru dziecka) zgłaszają fakt zabrania 

dziecka ze świetlicy wychowawcy świetlicy.  

 

9. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice lub osoby upoważnione do odbioru 

zgłoszone w karcie świetlicowej. 

 

10. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi 

być zgłoszona do wychowawcy świetlicy w formie pisemnego oświadczenia z aktualną datą. 

 

11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców na samodzielne wyjście ze świetlicy  

do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur. 

 

12. Uczniowie opuszczają świetlicę zgodnie z zapisami w karcie świetlicowej. Dzieci, które nie 

ukończyły 7 roku życia  nie mogą samodzielnie opuszczać szkoły. 

 

13. Uczniowie, którzy dojeżdżają autobusem wychodzą ze świetlicy do szatni pod opieką 

wychowawcy, o określonej godzinie. Po przygotowaniu się do wyjścia oczekują na autobus 



 na holu w wyznaczonym miejscu pod opieką nauczyciela świetlicy. Pozostali uczestnicy zajęć 

świetlicowych pozostają pod opieką drugiego nauczyciela pełniącego dyżur  w świetlicy. 

 

14. Uczniowie, którzy nie są  wychowankami świetlicy mogą przebywać w świetlicy  

w wyjątkowych sytuacjach wskazanych przez rodziców, o ile nie dezorganizuje to pracy  

w grupach wychowawczych. Również obowiązuje ich regulamin świetlicy. 

 

15.  Dzieci do lat 7 ze świetlicy i z autobusu na przystanku odbiera rodzic  lub upoważniona 

przez nią na piśmie inna osoba. 

 

16. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej może odebrać (upoważniona na piśmie) osoba 

niepełnoletnia, która ukończyła 10 rok życia.  

 

18. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu przez rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


