
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  - SP 36 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły.  

2. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego planu pracy.  

3. W świetlicy rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk (w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków - pod nadzorem opiekuna).  

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.  

5. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej korzysta tylko i wyłącznie z materiałów ze swojej wyprawki, swoich 

przyborów i podręczników/ćwiczeń.  

6. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku zapisu dziecka do świetlicy. Pierwszeństwo 

mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

dzieci, których oboje rodzice pracują oraz dzieci, których pracujący rodzic/opiekun wychowuje je samotnie.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły tylko zdrowego dziecka.  

8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy.  

9. W czasie przerw dzieci przebywają na korytarzu, a sala jest wietrzona.  

10. Do odbioru dziecka upoważnieni są tylko rodzice/prawni opiekunowie wpisani we wniosku oraz osoby przez nich 

upoważnione.  

11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy przebywania - portierni, dalej 

dziecko idzie samo.  

12. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby wskazane we wniosku chcąc odebrać dziecko ze świetlicy zobowiązani są do 

skontaktowania się z wychowawcą świetlicy przez wideodomofon i okazania dowodu osobistego.  

13. Rodzice po zgłoszeniu odbioru oczekują na dziecko w wyznaczonym miejscu.  

14. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:00 wychowawca świetlicy uruchamia odpowiednią procedurę 

(telefon do rodzica, dyrektora szkoły, powiadomienie policji).  

15. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów w kwestii czasu pobytu dziecka na świetlicy i/lub zmiany 

osób odbierających dziecko wymaga formy pisemnej.  

16. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uaktualniania danych zawartych we wniosku.  

17. Dziecko nie zostanie wydane osobie, która nie jest wskazana we wniosku, nie legitymuje się dowodem osobistym, 

a także sprawia wrażenie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.  

18. Uczniowie, którzy mogą samodzielnie opuszczać świetlicę, muszą odnotować u wychowawcy świetlicy swoje 

wyjście.  

19. Osoby poniżej 10 roku życia nie mogą odbierać dziecka ze świetlicy.  

20. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 16:00.  

21. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.  

22. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz 

przestrzegać określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny (w szczególności częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu  

i kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust) oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

23. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących na wyposażeniu świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.  

24. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko w świetlicy.  

25. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zamienne.  

26. Rodzic zobowiązany jest do zakupu wyprawki na świetlicę w postaci: podpisanej teczki, bloku rysunkowego  

i technicznego oraz zeszytu papierów kolorowych samoprzylepnych.  

27. W dniu zakończenia roku szkolnego świetlica czynna jest do godziny 13.00. 

 

Zatwierdzam do realizacji                                                                Oświadczam, że  zapoznałem/zapoznałam się  

                       z Regulaminem Świetlicy.  

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

                                                                 .......................................…...................................... 
        (podpis Dyrektora szkoły)  

 (miejscowość, data, czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)



 


