
Regulamin świetlicy szkolnej 
 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30-17.00.  
 
2. Wszystkie dzieci dojeżdżające objęte są opieką świetlicy. Uczniowie dojeżdżający autobusami  

mają obowiązek czekać pod opieką wychowawcy świetlicy na opiekunów z autobusów i razem z 
nimi udają się na przystanek. Uczniowie odjeżdżają najbliższym kursem po zakończonych 
zajęciach lub informują opiekunów o zmianie odjazdu (np. dodatkowe zajęcia, odbiera rodzic) 
W przypadku, gdy uczeń nie stawi się na wyznaczony kurs autobusu nastąpi telefoniczne 
powiadomienie rodziców o konieczności osobistego odbioru. 
Dzieci dojeżdżające rowerem składają pisemną informację od rodziców do wychowawcy 
świetlicy. 

 
3. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 
 
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego, zadeklarowanego odbioru dziecka ze 

świetlicy. 
 
5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 
 
6. 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 wyposażenie świetlicy. 
Nagminne nieprzestrzeganie zasad skutkuje uwagą w dzienniku elektronicznym, rozmową z 
pedagogiem szkolnym, rodzicami w ostateczności z dyrektorem szkoły. W przypadku nagminnych 
sytuacji łamania regulaminu uczeń będzie usunięty ze świetlicy po wcześniejszym pisemnym 
powiadomieniu rodziców. 
 

7. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej, który nie zgłasza się do świetlicy przez 3 tygodnie 
(godziny nieusprawiedliwione) zostaje skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy 
szkolnej, o czym zostaną natychmiast powiadomieni rodzice ucznia i dyrektor szkoły. 

 
8. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 
 
9. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 
 
10. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  

u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 
 
11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci  

nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych,  itd. 
 

12. Na terenie sali, w której odbywają się zajęcia obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów 
komórkowych. 

 
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 
 
14. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich 

upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić  
o tym wychowawcę świetlicy.  

 
15. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur. 
 
16. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 



 
17. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji w wyznaczonym 

przez szkołę terminie. 
 
 

18. Świetlica szkolna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku rozporządzeń 
wydanych przez MEN dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych i opieki świetlicowej 
w trakcie pandemii COVID-19. 

 


