
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Przed pierwszymi zajęciami Rodzic jest zobowiązany dostarczyć podpisane 
oświadczenie, regulamin oraz kartę zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania ze strony 
internetowej szkoły ) i zostawia w skrzynce umieszczonej przed świetlicą. 

2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.25 oraz 
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb. 

3. Dzieci z pierwszych klas wchodzą do szkoły wejściem głównym, klasy II-III wchodzą  
od strony północnej (od szatni klas młodszych) 

4. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu nauczycielowi 
przy drzwiach wejściowych. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły. Uczeń dezynfekuje 
ręce i udaje się do szatni, a następnie do wyznaczonej świetlicy pod opieką 
nauczyciela. 

5. Klasy I – III po zakończonych zajęciach schodzą klatkami schodowymi, przyległymi 
do klas z nauczycielem uczącym do świetlicy szkolnej i do szatni.  

6. Każda klasa będzie miała wyznaczoną salę świetlicową. 
7. Uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem do świetlicy. 
8. Wyjście na obiad: 11.20 – I klasa, 11.40 – II klasa, 12.10 – III klasa. 
9. Wychowawcy świetlicy regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 

higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane 
do izolatorium i rodzice/opiekunowie prawni zostaną zobowiązani do pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących 
chorobę, wyjątek stanowią dzieci ze schorzeniami przewlekłymi (np. alergie, 
cukrzyca, astma itp.) udokumentowanymi oświadczeniem Rodzica. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Dziecko korzysta z przyborów tylko 
podczas odrabiania lekcji i zajęć plastycznych. 

13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( np. 

pluszaki, zabawki i gry ) 
15. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 
16. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
17. Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia 

nauczycielowi świetlicy swojej obecności. Obecność ucznia musi być 
udokumentowana w e-dzienniku. Uczniowie nie przebywający w świetlicy nie są pod 
opieką nauczycieli świetlicy. 

18. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za ucznia opuszczającego 
świetlicę szkolną bez powiadomienia oraz bez pozwolenia nauczyciela 



świetlicy.Każda taka sytuacja zostaje zgłoszona wychowawcy, pedagogowi 
szkolnemu oraz rodzicom/opiekunom. 

19. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zgubione rzeczy uczniów 
(tym sprzęt elektroniczny). 

20. Powtarzające się zachowania ucznia niezgodne z regulaminem zachowania w 
świetlicy szkolnej zwłaszcza opuszczanie świetlicy bez powiadomienia i pozwolenia 
nauczyciela, akty agresji, nagminne lekceważenie poleceń nauczyciela, 
przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć oraz brak poprawy pomimo interwencji 
pedagoga szkolnego oraz rozmów z rodzicami/opiekunami, będą skutkowały 
skreśleniem ucznia z listy przyjętych do świetlicy szkolnej. 

21. Rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 
odbierania telefonów od dyrektora lub nauczycieli. 

22. Składka w wysokości 30 zł na poczet świetlicy jest płatna z góry do końca pierwszego 
miesiąca danego semestru. Jest to składka przeznaczona na potrzeby świetlicy,         
tj.:materiały do zajęć plastycznych, technicznych, edukacyjnych, ćwiczenia 
dydaktyczne, kolorowanki, nagrody w konkursach, drobne upominki na święta, 
zabawki, gry planszowe itp. Nie jest to opłata za opiekę w świetlicy. 

23. W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, na świetlicę przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 
rodziców pracujących, nie mający możliwości zapewnienia dziecku opieki. 

24. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuje 
się do jego przestrzegania oraz ścisłej współpracy z personelem szkoły w celu 
zapewnienia mojemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 

 

 

 

 

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

     Podpis ojca/prawnego opiekuna       Podpis matki/prawnej opiekunki 

 


