
REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00-8.50, a następnie od 13.30 - 17.00 w te dni, 

w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa dyrektor. 

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania 

swoich dzieci po skończonych zajęciach. 

4. Nieodebranie dziecka do godziny 17.00 wiąże się z pokryciem kosztów w wysokości 1zł. za 

minutę. 

5. Dzieci wykazujące przejawy agresji, będące źródłem zagrożenia bezpieczeństwa dla innych 

uczestników świetlicy, mogą zostać zawieszone w korzystaniu ze świetlicy szkolnej do 

momentu unormowania zachowania. 

6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu 

zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

7. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się od momentu, w którym 

rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi świetlicy, komunikując 

ten fakt.  

8. Uczeń samodzielnie przychodzący do szkoły jest zobowiązany zgłosić się do wychowawcy 

świetlicy. Dopiero od tego momentu wychowawca ponosi odpowiedzialność za ucznia. 

9. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko kończy się od momentu, w którym 

rodzic/ opiekun prawny ucznia odbiera dziecko ze świetlicy, komunikując nauczycielowi ten 

fakt.  

10. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów samodzielnie wychodzących do domu zobowiązani 

są złożyć u wychowawcy świetlicy stosowny dokument. Uczeń może samodzielnie opuścić 

szkołę wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Każdorazowo 

uczeń zgłasza chęć opuszczenia szkoły i opuszcza ją po uzyskaniu zgody nauczyciela.  

11. Szkoła oraz wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające 

bez opieki na terenie szkoły przed godziną otwarcia świetlicy, tj. przed godziną 7:00. 

12. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu 

zgłoszeniowym. 

13. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie. 

14. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić 

świetlicy. 

15. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za przyniesione przez dzieci zabawki, gry i inne 

przedmioty, które ulegną zniszczeniu bądź zgubieniu. 

16. W sytuacjach ,wymagających interwencji wychowawczych, rodzice/ prawni opiekunowie 

nie podejmują samodzielnych rozmów ze stroną przeciwną (uczniem) celem rozwiązywania 

zaistniałych konfliktów. Do przeprowadzenia rozmowy z nie swoim dzieckiem wymagana jest 

zgoda jego rodzica/ opiekuna prawnego 

17. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 
 


