
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę w dni nauki szkolnej w godzinach 7:10 – 16:00. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I – III. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości mogą być przyjęci uczniowie klas IV – VI 

na podstawie w/w zgłoszenia. 

3. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności 

nauczyciela, nieuczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z zajęć na basenie, oczekujący na zajęcia 

pozalekcyjne i koła zainteresowań, po wcześniejszym poinformowaniu przez wychowawcę lub 

nauczyciela kierującego. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, dzieci niezapisane do świetlicy mogą w niej przebywać na pisemną prośbę 

rodziców przesłaną poprzez dziennik elektroniczny.  

5. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy zobowiązują się do punktualnego odbierania dziecka 

i nieprzekraczania jej czasu pracy. Po zakończeniu pracy świetlicy rodzice ponoszą odpowiedzialność za 

nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy po godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom (Policja).  

6. Uczniowie, zapisani do świetlicy szkolnej są odbierani osobiście przez rodziców/opiekunów lub osoby 

przez nich upoważnione. Dyspozycje przekazywane dziecku ustnie lub przez telefon nie będą 

respektowane. 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której rodzic nie umieścił 

w karcie, jeśli ma ona pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów. 

8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, zobowiązana jest do zgłoszenia odbioru ucznia nauczycielowi 

świetlicy. 

9. W świetlicy wymagane są stosowne oświadczenie w przypadku: 

a) samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły 

b) odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie 

c) wyjścia dziecka ze świetlicy na zajęcia dodatkowe np. j. angielski, szkoła muzyczna, trening itp. 

Wszystkie wzory upoważnień dostępne są u nauczycieli świetlicy lub na stronie internetowej 

10. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic/opiekun zobowiązany jest do jak najszybszego 

poinformowania o tym nauczycieli świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia. 

11. Uczniowi lub dziecku może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy szkolnej w sytuacji: 

a) stwierdzenia niezgodności danych dziecka, zgłoszonych w karcie zgłoszenia dziecka                                         

ze stanem faktycznym 

b) gdy zachowanie ucznia/dziecka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów/dzieci. 

c) trzykrotnego nieodebrania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy. 

 


