
Regulamin Świetlicy Szkolnej 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 w zw. Z art. 67 ust. 1 , pkt. 3 ustawy z dnia 07 września 

1991 r. o Systemie Oświaty. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281 , poz. 2781 z póź. zm. 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w czasie pracy szkoły od godz. 6:30 do 17:00. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do odbierania dziecka w godzinach 

pracy Świetlicy. 

3. Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkowało podjęciem kroków administracyjno – 

prawnych wg następującej procedury: 

- w przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane ze Świetlicy do godz. 17:00. 

wychowawca Świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub prawnymi opiekunami 

dziecka. 

- gdy próby skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka okażą się 

nieskuteczne, wychowawca Świetlicy powiadamia o tym fakcie organ policji. 

4. Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie zapisani do Świetlicy przez rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

5. Wychowawcy Świetlicy odpowiadają za dzieci, które przed lekcjami oraz po 

skończonych lekcjach zgłosiły swoją obecność w Świetlicy. 

6. Obecność dziecka w Świetlicy odnotowywana jest w Dzienniku obecności uczniów. 

7. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą opuszczać Świetlicę wyłącznie za zgodą 

wychowawcy lub dyżurującego w Świetlicy nauczyciela. 

8. W wyjątkowych sytuacjach samodzielnego powrotu dziecka do domu, konieczna jest 

pisemna zgoda rodziców. 

9. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za rzeczy materialne przynoszone z własnej 

inicjatywy do Szkoły. 

10. Rodzice ucznia, który dokona celowego zniszczenia wyposażenia świetlicowego 

odpowiadają materialnie za wyrządzoną szkodę. 

11. Z wyposażenia świetlicowego można korzystać wyłącznie za zgodą wychowawcy 

Świetlicy lub dyżurującego nauczyciela. 

12. Na zajęcia odbywające się poza Świetlicą szkolną, rodzice lub prawni opiekunowie 

dziecka, upoważniają prowadzących zajęcia do odbioru i przyprowadzenia dzieci z 

powrotem do Świetlicy szkolnej. 

13. Za bezpieczeństwo dzieci, przebywających na zajęciach poza Świetlicą szkolną 

odpowiada każdorazowo osoba prowadząca zajęcia. 

14. Uczniowie w czasie planowanych zajęć lekcyjnych nie mogą przebywać na terenie 

Świetlicy – z wyjątkiem uczniów nie uczęszczających na lekcje religii lub etyki. 

15. Za wzorową postawę i przykładne zachowanie uczeń może otrzymać wyróżnienie i 

nagrodę w postaci: 

- pochwały wychowawcy Świetlicy lub Dyrektora Szkoły. 

- nagrody rzeczowej na zakończenie roku szkolnego. 

16. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego lub Świetlicy uczeń może być ukarany: 

- upomnieniem wychowawcy Świetlicy lub Dyrektora Szkoły. 

- ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 


