
REGULAMIN ŚWIETLICY 

  
1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów w/w szkoły, których rodzice pracują zawodowo lub z innych 

przyczyn nie mogą zapewnid dzieciom opieki w domu. Na świetlicy przebywad mogą też uczniowie 
oczekujący na zajęcia dodatkowe lub na autobus szkolny. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia ro-
dziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy oraz zatwier-
dzenie jej przez Komisję Kwalifikacyjną. Karty zapisu przyjmowane są przez cały rok szkolny  
wg potrzeb rodziców. 

3. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieode-

brania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami 
prawnymi, dziecko może zostad przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji). 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 
zgłosid swoje przyjście do wychowawcy świetlicy (przed i po lekcjach). 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczą-
cych przede wszystkim: bezpieczeostwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podsta-
wowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

7. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyd w zajęciach organizowanych w świetlicy. 
8. Nauczyciele świetlicy mają wpływ na okresową i roczną ocenę zachowania dziecka. 
9. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek i innych wartościowych przedmiotów. Na-

uczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przyno-
szone przez dzieci. 

10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialnośd materialną pono-
szą rodzice/opiekunowie. 

11. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 
uczniów. 

12. Odbierad dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważ-
nione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierające dziecko zobowiązana jest powiadomid o tym 
wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/opiekunów 
prawnych i mogą samodzielnie wychodzid ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosid opie-
kunowi pełniącemu dyżur. 

13. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów, itp. Dziecko może za-
dzwonid do rodzica lub odebrad telefon tylko za zgodą nauczyciela. 

14. Rodzic/opiekun prawny nie może przez telefon polecid dziecku samodzielnego powrotu do domu.  
W nagłych przypadkach rodzic/opiekun zgłasza fakt zaistniały dyrektorowi szkoły, który podejmie 
decyzję. 

15. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (zmiana osób upoważnio-
nych) lub powrotu dziecka rodzice/opiekunowie prawni muszą powiadomid wychowawców świetlicy 
na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścic świetlicy. 
 
Z Regulaminem Świetlicy zapoznałem/am się i swoje dziecko oraz zobowiązuję się do jego przestrze-
gania. 
 

Słomniki, dnia............................................................................................................................... 

                                                                       czytelny podpis rodziców/opiekunów prawych 


