
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela 

świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym 

nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP 

oraz przepisami PPOŻ przez nauczycieli świetlicy. 

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz 

innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. Uczeń po 

zakończonych zajęciach może skorzystać z telefonu komórkowego za 

pozwoleniem i w obecności wychowawcy świetlicy w celu ustalenia  z rodzicem 

godziny i sposobu odbioru dziecka ze świetlicy. 

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe 

przedmioty przynoszone do szkoły. 

7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy. 

8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby 

zapisane w Karcie zgłoszeniowej. 

9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej 

oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia 

(zgodnie przepisami Kodeksu ruchu drogowego). 

10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę 

niezapisane w Karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne 

oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 



11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne 

jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście,  z podaniem daty                               

i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie, których zachowanie 

wskazuje na spożycie alkoholu dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca 

będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji 

będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny i Dyrektor szkoły. 

13. Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka        

w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły  w  roku szkolnym.  

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

15. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Dyrektorem szkoły pobierana jest 

raz w miesiącu dobrowolna opłata na materiały plastyczne, wyposażenie 

świetlicy lub nagrody. Stawka ustalana jest raz w roku przez Dyrektora szkoły   

w porozumieniu z kierownikiem świetlicy. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie 

na potrzeby świetlicy. 

16. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 

szkolnym, wychowawcami klas, innymi nauczycielami oraz pracownikami 

obsługi. 

17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi 

wypisać dziecko ze świetlicy, musi ten fakt zgłosić kierownikowi świetlicy. 

18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika 

świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin 

pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. 

20. Wychowawcy klas lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasach 0-3 

jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy. 



21. Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się 

z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi 

świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy. 

22. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne 

przedmioty i przyniesione drogie zabawki. 

23. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, 

mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 

uszkodzony sprzęt. 

24. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, 

podczas jego pobytu na świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu.                 

W innym przypadku należy zgłosić to kierownikowi świetlicy. 

25. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców 

świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych 

informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie 

dziecka w szkole. 

26. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy, podpisując własnoręcznie Kartę 

zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

 

 


