
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 
 
1. Świetlica (biblioteka) jest czynna w godzinach od 7.15 do 16.00. 

2. Podstawą    przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełniona  

„Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

3. Rodzic określa w oświadczeniu (Karta zgłoszenia) warunki powrotu 

dziecka do domu. 

4. Zakres zajęć, czas pracy świetlicy w dni wolne od zajęć    dydaktyczno – wychowawczych  

określa Dyrektor szkoły. 

5. Za zniszczenie wyposażenia świetlicy przez ucznia mogą    zostać    obciążeni rodzice. 

6. Wszystkie dzieci przebywające w świetlicy obowiązują    następujące zasady: 

• po skończonych lekcjach przychodzimy niezwłocznie do świetlicy i zgłaszamy swoją    

obecność; 

• słuchamy wychowawców i wypełniamy ich polecenia; 

• w kulturalny i właściwy sposób zwracamy się    do innych dzieci i osób dorosłych; 

• zachowujemy się    tak, aby nie sprawiać    przykrości koleżankom i kolegom oraz kłopotów 

wychowawcom; 

• chętnie bierzemy udział w zajęciach, grach i zabawach; 

• szanujemy sprzęt w świetlicy, gry i zabawki; 

• dbamy o zdrowie własne i innych; 

• zachowujemy ciszę    w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać    innym; 

• po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje 

miejsce; 

• każde swoje wyjście zgłaszamy wychowawcy. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą    odpowiedzialności za uczniów zapisanych do świetlicy, 

jeśli w wyznaczonych godzinach nie przyjdą    oni na zajęcia świetlicowe. 

8. Uczniowie klas młodszych udają    się    na zajęcia dodatkowe pod opieką    nauczycieli 

prowadzących te zajęcia (nauczyciele prowadzący zapewniają    opiekę    dzieciom ze świetlicy 

podczas sprowadzania na zajęcia i odprowadzania do świetlicy). 

9. Rodzic lub osoba upoważniona odbiera dziecko ze świetlicy osobiście w obecności 

wychowawcy świetlicy (wychowawcy nie zwalniają    dziecka na telefoniczną    prośbę    rodzica). 



10. Rodzice lub prawni opiekunowie są    zobowiązani do pisemnego informowania wychowawcy 

o każdej zmianie dotyczącej godzin wyjścia lub zasad odbierana dziecka ze świetlicy. Rodzic 

ma również    obowiązek zawiadamiać    wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach danych 

kontaktowych. 

11. W szczególnych przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie Dyrektor ma prawo 

skreślić    z listy dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych. 

 

 

Świetlica szkolna służy do: 
 

• Efektywnego spędzenia czasu wolnego; 

• Rozwijania różnorodnych zainteresowań; 

• Poznawania nowych gier i zabaw towarzyskich; 

• Nawiązywania nowych kontaktów koleżeńskich. 

 

 

Obowiązkiem ucznia jest: 
 

• Zachować ciszę w czasie zajęć; 

• Współpracować z wychowawcą; 

• Szanować wyposażenie świetlicy. 

 

 

 
 


