
REGULAMIN ŚWIETLICY 
  

ŚWIETLICA JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

 W GODZ.7.30-17.30 
 

I. Przyjęcie dzieci do świetlicy 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 0- III, których rodzice pracują.  

      W przypadku wolnych miejsc także dzieci, które dojeżdżają do szkoły lub czekają na     

       rodzeństwo.  

2. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie stosownych dokumentów w terminie 

podanym w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń świetlicy, na początku każdego roku 

szkolnego. 

3. Dzieci mogą być odbierane jedynie przez osoby wyszczególnione przez rodziców lub 

prawnych opiekunów na piśmie w „Zgłoszeniu Dziecka”. 

4. Dzieci należy odbierać ze świetlicy do godziny 17.30.  W przypadku powtarzania się opóźnień 

w odbiorze dziecka, rodzice ponosić będą konsekwencje przewidziane prawem. 

5. Dzieci klas starszych przebywające w świetlicy sporadycznie wpisywane są na listę. Dzieci te 

mają obowiązek przestrzegania regulaminu. 

6. Uczniowie z klas 0 – III, którzy nie są zapisani do świetlicy, a z ważnych powodów po 

zajęciach lekcyjnych zostały przyprowadzone przez wychowawcę do świetlicy, mogą być 

odbierane jedynie przez rodziców lub inne upoważnione na piśmie osoby za okazaniem 

dowodu osobistego.  (Informacja o osobach upoważnionych do odbioru dzieci winna 

znajdować się w dzienniku lekcyjnym danej klasy, a jej kserokopia w dokumentach świetlicy. 

Informacja ta musi zawierać numer telefonów kontaktowych do rodziców lub prawnych 

opiekunów i być aktualizowana na bieżąco.) W przypadku braku takiej informacji dziecko 

może odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun 

Wychowawca klasy ma obowiązek podania na piśmie numeru telefonu kontaktowego do 

rodziców w/w  dziecka lub prawnych opiekunów oraz dane osoby, która jest upoważniona do 

odebrania go ze świetlicy w danym dniu. 

Zestawienia klasowe zbiorcze dot. odbioru dzieci ze szkoły wychowawca klasy składa w 

świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do końca pierwszego tygodnia po rozpoczęciu danego 

roku szkolnego 

 

II. Zasady obowiązujące w świetlicy w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 

 

1. Wychowankowie do świetlicy są przyprowadzani przed lekcjami przez rodziców, prawnych 

opiekunów lub upoważnione przez rodziców w „Zgłoszeniu” osoby.  

Osoby, które nie są prawnymi opiekunami dziecka, a zostały upoważnione przez rodziców do 

jednorazowego odbioru dziecka, winny okazać pisemną zgodę rodziców opatrzona datą i 

czytelnym podpisem rodziców lub prawnych oraz numer dowodu tożsamości. 

2. Po lekcjach dzieci z klas 0 - III przyprowadzają nauczyciele, którzy mieli z nimi ostatnią 

lekcję. 

3. Uczniowie mają obowiązek zapisania się przy wchodzeniu do świetlicy i wypisania przy 

wychodzeniu. Podczas odbioru dziecka ze świetlicy, wychowawca lub nauczyciel, na liście 

obecności świetlicy wpisuje kolorem czerwonym godzinę wyjścia dziecka i informację, kto 

dziecko odebrał.  

4. Rodzice mogą zezwolić dziecku na samodzielne opuszczenie świetlicy w określonych dniach 

lub godzinach. Informacje taką umieszczają w załączniku nr 2 lub wypisują jednorazowo na 

określony dzień. Jednorazowe zezwolenie na samodzielne opuszczenie świetlicy oprócz 

danych dotyczących dziecka musi zawierać datę, godzinę wyjścia i czytelny podpis 

rodziców lub prawnych opiekunów. 
5. Dzieci z klas 0 - III oczekujące w świetlicy na zajęcia lekcyjne odbierane są przez 

wychowawców lub nauczycieli, którzy mają z nimi pierwsza lekcję. 



6. Wszystkie wyjścia ze świetlicy/toaleta, psycholog, logopeda, reedukator itp./ powinny 

odbywać się za zgodą wychowawcy i pod jego opieką lub opieką nauczyciela zabierającego 

dziecko na zajęcia. 

7. Do czytelni lub sklepiku szkolnego dzieci udają się wyłącznie pod opieką wychowawców 

8. Za względu na bezpieczeństwo, wychowanek powinien przestrzegać zasad obowiązujących w 

świetlicy i stosować się do pleceń nauczyciela. 

9. Dzieci, które nie przestrzegają regulaminu i zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych 

wychowanków po wyczerpaniu KROKÓW POSTEPOWANIA Z UCZNIEM 

SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE oraz po uprzednim zawiadomieniu 

rodziców, mogą zostać usunięte z listy wychowanków świetlicy. 

10. Wychowanek świetlicy ma obowiązek dbać o zabawki i urządzenia. Za szkody spowodowane 

umyślnie, odpowiadają rodzice wychowanka. 

11. Dzieci porządkują swoje miejsce pracy lub zabawy po jej zakończeniu. 

12. Za zabawki i inne przedmioty własne przyniesione do świetlicy całkowitą odpowiedzialność 

ponoszą te dzieci, które są ich właścicielami. 

13. Rodzice winni systematycznie kontaktować się z wychowawcami świetlicy w sprawach 

dotyczących pobytu dziecka na terenie placówki. 

14. O sprawach wychowawczych i porządkowych dotyczących dzieci, rodzice lub prawni 

opiekunowie informowani są na bieżąco. 

15. Rodzice obowiązani są do uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawców 

świetlicy 

 

 


