
                                                         REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1.Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom klas I-III ( w wyjątkowych sytuacjach 

również uczniom z klas starszych), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak 

zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów prawnych. 

2.  Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów 

prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie u wychowawcy świetlicy. 

3.Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą dyrektor szkoły oraz nauczyciele świetlicy. 

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy, tworzą grupy wychowawcze, które zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r,nie powinny przekraczać 25 

wychowanków pod opieką jednego wychowawcy. W przypadku obecności w grupie dzieci z Ukrainy 

30 osób. 

5. W świetlicy pobierana jest opłata na materiały niezbędne do zajęć. Stawka ustalona jest przez 

dyrektora szkoły. 

6. Dzieci przebywają w świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych, w czasie pracy i dojazdu ( dojścia) do 

szkoły rodziców oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienie im opieki. 

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku ( nie podanych w karcie zgłoszeniowej): 

samodzielnego wyjścia dziecka do domu, odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/opiekun 

prawny, lub osoby podane w karcie zgłoszeniowej. 

8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W 

razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy ( 6:30-16:30) oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać  przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom( policja). 

9. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe (wg rocznego planu pracy), dowolne, grupowe i 

indywidualne pod opieką wychowawcy. 

10. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego planu dnia w godzinach od 6:30-16:30. 

11. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie)ponoszą 

odpowiedzialność materialną. 

12. W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych 

dzieci, po indywidualnej analizie sytuacji, komisja wychowawcza może karnie usunąć ucznia ze 

świetlicy. 

13. Dzieci mogą korzystać z obiadów, wydawanych wg harmonogramu pracy stołówki. 

14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. 

15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci. 



16. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, z wyjątkiem przerwy od 

godziny 11:45-12:00 oraz w wyjątkowych sytuacjach. 

17. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców ( 

opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny. 


