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  Regulamin pracy świetlicy 
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00 
2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz.7.00, a także 

dziecko które nie przyjdzie do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świe-
tlicy. 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wy-
znaczonych terminach wypełnionej karty zapisu. 

4. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji da-
nych. 

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie prawni lub osoby przez nich upo-
ważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest po-
wiadomić o tym nauczyciela świetlicy.  

6. Uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli 
posiadają pisemne pozwolenie rodziców. 

7. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodzi-
ców/opiekunów prawnych lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie. 

8. Dziecko należy odebrać do godziny określonej w karcie zapisu. 
9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczo-

ne przez wyrok sądu. 
10. W razie nie odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione na-

uczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się 
 z Policją. 

11. O wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko czy trybu odbierania dziecka 
rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem.  

12. Upoważnienia telefoniczne nie będą uwzględniane. 
13. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczą-

cych przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podsta-
wowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

14. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni. 
15. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcową roczną ocenę z zacho-

wania. 
16. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów, tabletów itp. Za rzeczy prywatne przyniesione 

do świetlicy (np. zabawki) odpowiada wyłącznie ich właściciel. 
17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/opiekunów 

prawnych uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy. 
18. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgła-

szać i omawiać z nauczycielami świetlicy. 
19. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w różnorodnych formach zajęć świetlico-

wych m.in. zajęcia plastyczne, konkursy organizowane dla świetlic szkolnych, zajęcia na powietrzu, 
zajęcia tematyczne itp. 

20. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia lekcyjne, 
dodatkowe, do biblioteki, na stołówkę szkolną , do szatni i toalety.  

 


