
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 
 

1. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci obojga rodziców pracujących lub osób pracujących i 
samotnie wychowujących dziecko, a w uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ze względu 
na trudną sytuację rodzinną wymagają opieki i wsparcia ze strony szkoły (dożywianie, pomoc 
dydaktyczna). 
 

2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci przed lub po zajęciach lekcyjnych na podstawie karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik nr 1 Regulaminu Świetlicy Szkolnej) wydanej przez 
kierownika świetlicy i wypełnionej przez rodziców (opiekunów prawnych). Opieką w świetlicy 
objęci są również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. 

 
3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30. Rodzice (opiekunowie prawni) 

zobowiązani są do odbioru dziecka do godz. 16.30. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze 
świetlicy odpowiada rodzic (opiekun). 
 

4. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice (prawni opiekunowie) oraz upoważnione przez 
nich osoby, których dane są wpisane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Rodzice zobowiązani 
są do pisemnego poinformowania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących 
wyjścia i odbioru dziecka ze świetlicy. W sytuacji, gdy jedno z rodziców ma ograniczone lub 
odebrane prawa rodzicielskie, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem ma obowiązek przedłożyć do 
wglądu stosowny dokument potwierdzający tę sytuację. Nauczyciel świetlicy może odmówić 
wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że 
nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Osoba odbierająca potwierdza odbiór dziecka 
w zeszycie wyjść. 

 
5. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę wcześniej niż o wskazanej w karcie zgłoszenia godzinie 

tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica (opiekuna). Nie będą respektowane zwolnienia 
telefoniczne, jak również nie dopuszcza się informowania telefonicznego o zmianach dotyczących 
sposobu odbioru dziecka ze świetlicy (tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach losowych 
respektowane są zwolnienia telefoniczne odnotowywane przez wychowawcę świetlicy). 

 
6. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u 

wychowawcy świetlicy. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia wychowawcy faktu wyjścia ze świetlicy (na 
zajęcia lub do domu). 

 
7. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej uczestniczą w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców świetlicy i zobowiązani są do przestrzegania reguł  zachowania  w świetlicy i 
stołówce. Uczeń, który w rażący sposób narusza zasady zachowania, sprawia problemy 
wychowawcze lub przejawia zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych może 
zostać skreślony z listy uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. 

 
8. Szczegółowe zadania świetlicy określa plan pracy świetlicy na dany rok szkolny. 

 
9. Świetlica pełni równocześnie funkcję stołówki, umożliwiając uczniom skorzystanie z obiadów 

szkolnych. 
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