
Regulamin świetlicy szkolnej 
 

1. Świetlica czynna jest w godz. 7.00 - 17.00 w dni nauki szkolnej dla uczniów z klas I – IV. Rodzice zobowiązani 

są do punktualnego odbierania dzieci; spóźnienia odnotowywane będą w dziennikach zajęć. Częste 

przekraczanie ustalonych godzin stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników. Zobowiązuje się rodziców 

do telefonicznego powiadamiania o problemach z odebraniem dziecka  (tel.012-633-62-24 wewn 23).  
 

2. Zapisy do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września. W pierwszej kolejności przyjmowani są 

dzieci rodziców samotnie wychowujących oraz obojga rodziców czynnie pracujących zawodowo.   

 
3. Karty zapisu - wypełnione, potwierdzone w zakładach pracy i podpisane – należy złożyć w świetlicy w terminie 

do dwóch tygodni od zapisu. Rodzice zobowiązani są podać wszystkie telefony kontaktowe (stacjonarne i 

komórkowe) oraz na bieżąco informować o wszelkich zmianach numerów lub innych danych. 
 

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców. W przypadku samodzielnego powrotu do domu lub odbierania 

przez inne osoby, rodzice są zobowiązani dostarczyć pisemne oświadczenia (w karcie lub dopięte do karty) 

odpowiednio: że biorą pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka ze szkoły i ustalają godzinę 

wyjścia lub podać nazwiska wszystkich możliwych osób upoważnionych do odbierania dziecka. Oświadczenia 

takie mogą być stałe - na cały rok szkolny lub na określone dni, dostarczane wg potrzeb. 
 

5. Osoby upoważnione  do odebrania dziecka muszą podpisać się na upoważnieniu. Przetwarzanie ich danych 

osobowych odbywać się będzie do końca roku szkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
 

6. Dzieci zapisane do świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą. W ciągu dnia odrabiają zadania domowe, 

mają czas na swobodne zabawy oraz uczestniczą w zabawach ruchowych na boisku –  Rodzice powinni zadbać 

o odzież odpowiednią do pogody. Przed i po południu dzieci biorą udział w organizowanych przez 

wychowawców zajęciach tematycznych, kołach zainteresowań i konkursach (wewnętrznych i pozaszkolnych). 
 

7. Dzieci zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszać wychowawcom każde wyjście ze 

świetlicy lub boiska - jest to odnotowywane na liście obecności, przestrzegać norm kulturalnego zachowania, 

szanować wyposażenie świetlicy oraz przebierać obuwie przez cały rok szkolny. 
 

8. Dzieci chodzące do świetlicy mogą korzystać ze stołówki. Obiady wydawane są w godzinach  ustalonych przez 

dyrekcję szkoły. Opłata za obiady pobierana jest w  stołówce szkolnej na początku każdego miesiąca. 
 

9. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy proszeni są o wpłacanie ustalonej kwoty, płatnej za semestr do 

końca października i marca lub za cały rok. Pieniądze te przeznaczane są na wyposażenie świetlicy, zakup 

napojów, artykułów higienicznych i drobnych upominków (nagrody w konkursach, Mikołaj, Dzień Dziecka). 
 

10. W świetlicy udostępniony jest dystrybutor z wodą mineralną. Dzieci powinny posiadać butelki, termosy itp. 
 

11. Obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, psp, mp-3 itp.).                 

Za przynoszone urządzenia wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. W razie konieczności powiadomienia 

Rodziców telefonuje się z sekretariatu szkoły. Nie będą respektowane telefoniczne prośby o zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka lub odebranie przez inne niż upoważnione pisemnie osoby. 
 

12. Informacje o zachowaniu się dziecka są udzielane na bieżąco przy odbieraniu dziecka, wpisywane do 

dzienniczka ucznia – Rodzice podpisem potwierdzają zapoznanie się z nim,  lub wysyłane są przez dziennik 

elektroniczny. 
 

13. Rodzice proszeni są o współpracę z wychowawcami świetlicy (polegającą między innymi na dostarczaniu 

papieru do rysowania czy materiałów potrzebnych na poszczególne zajęcia, artykułów reklamowych itp). 
 

14. W razie drastycznego łamania regulaminu obowiązującego w świetlicy oraz zachowań uczniów zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, przy wyczerpaniu środków wychowawczych adekwatnych do 

sytuacji oraz braku współpracy w tym względzie z rodzicami, dziecko może być skreślone z listy uczestników 

zajęć świetlicowych. 


