
 
WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 – 17.30. 

2. Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy zgłasza się do niej zaraz po zakończonych lekcjach. 

Żaden uczeń nie pozostaje przy szafkach, sklepiku, szatni itp. Wychowawcy świetlicy nie 

odpowiadają za dziecko, które zaraz po lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy bądź 

samodzielnie opuściło teren szkoły. Każde wejście dziecka jest zaznaczane przez 

wychowawcę na liście obecności. 

3. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku 

odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze 

świetlicy. 

4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

5. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń 

technicznych przyniesionych z domu. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności 

za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły. 

7. Wyjścia do sklepiku/ automatu/szafki są nadzorowane przez nauczyciela. 

8. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie 

zostawiając dzieci w szatni bądź w holu bez opieki. 

9. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie 

zgłoszeniowej. 

10. Rodzic nie może polecić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu. 

11. W przypadku, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osoby nie umieszczone w karcie 

zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno 

być dostarczone do świetlicy (najlepiej na kartce – data, imię i nazwisko osoby, która odbierze 

dziecko wraz z numerem jej dowodu osobistego, czytelny podpis rodziców/opiekunów). 

Osoba odbierająca dziecko powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający jej dane 

12. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest 

oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko 

ma opuścić świetlicę. 

13. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo 

wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w 

drodze ze szkoły do domu - jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu. 

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy/boiska. 

15. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą 

świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. 

16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko 

ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

17. Podczas zabaw na boisku szkolnym/ placu zabaw dzieci zobowiązane są być przy opiekunie, z 

którym wyszły na zewnątrz. 

18. Każde opuszczenie boiska/ placu zabaw (np. do domu, do toalety, po picie, do sklepiku itp.)  

i powrót, musi być zgłoszone opiekunowi, z którym dziecko wyszło na podwórko. 

19. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o 

zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, 

orzeczenia poradni itp.). 

 

 

…..................................................                                              ….................................................. 

                        podpis dziecka                                                                podpis rodziców/ opiekunów 

 


