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1. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności szkoły dla uczniów, których rodzice 

wyrażają potrzebę pozostawienia dziecka pod opieką na terenie szkoły. 
2. Świetlica organizowana jest dla uczniów z klas I –VIII oraz, którzy muszą przebywać               

w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu, ze względu na czas pracy rodziców, 
organizację dowozu autobusem szkolnym lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Ze świetlicy korzystają wszystkie dzieci, których rodzice wypełnili „Kartę zgłoszenia 
do świetlicy szkolnej”, gdzie podane są aktualne dane dziecka i rodziców 
/opiekunów/ i potwierdzone czytelnym podpisem. 

4. Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych do 25 uczniów. 
5. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor  w porozumieniu                   

z wychowawcami świetlicy. 
6. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do tygodniowego planu zajęć  i potrzeb 

uczniów z niej korzystających między godz. 7.00 -  16.00. 
7. Świetlica pracuje w oparciu o roczny Plan Pracy Świetlicy. 
8. Plan pracy jest zgodny z ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym                                   

i Programem Profilaktyki. 
9.  Głównym dokumentem działalności świetlicy jest Dziennik Zajęć Świetlicowych 

Dziennik Zajęć Świetlicowych  wypełniają wychowawcy świetlicy i potwierdzają 
własnoręcznym podpisem przeprowadzonych zajęć. 

10. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy podejmują wszelkie decyzje odnośnie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

11.  Z sali i wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką i za 
zgodą wychowawcy świetlicy. 

12. W czasie zajęć świetlicowych uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego. 
13.  Obowiązkiem ucznia jest dbanie o ład i porządek oraz poszanowanie wyposażenia 

świetlicy i własności innych. 
14. Uczeń, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy lub własności innych  

zobowiązany  jest  do jego naprawienia lub odkupienia.  Za celowo wyrządzone 
szkody w świetlicy szkolnej odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice 
(opiekunowie) ucznia. 

15. Dzieci odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na 
piśmie.  

16. Rodzic obowiązkowo informuje wychowawcę świetlicy, jeżeli jego dziecko  w danym 
dniu nie korzysta z zajęć świetlicowych lub po skończonych lekcjach  nie wraca                       
do domu autobusem szkolnym. 

17. Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka do godz. 16.15, nauczyciel sprawujący opiekę nad 
danym dzieckiem kontaktuje się telefonicznie z rodzicem /opiekunem prawnym                     
i powiadamia go o zaistniałej sytuacji. 

18. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka nauczyciel ma 
obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się            
z policją 

19. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej oraz 
Zasad  zachowania w świetlicy.            

    
 


