
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 

im. Arki Bożka w Gliwicach 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

  

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 06.45 – 16.30. 

 

2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. 

 

3. Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów. 

 

4. Do świetlicy szkolnej zapisywani są uczniowie na podstawie wypełnionych przez 

rodziców lub opiekunów prawnych kart świetlicowych. 

 

5. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej zapisywane są dzieci rodziców 

pracujących.  

 

6. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego wejścia na teren świetlicy do godz. 16.30 lub do momentu 

wcześniejszego odebrania go przez osoby do tego uprawnione.  

 

7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 

06.45 lub po godzinie 16.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po 

lekcjach.  

 

8. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie swego przyjścia do świetlicy w celu zapisania 

obecności w dzienniku świetlicy oraz do zgłoszenia każdorazowego wyjścia. 

 

9. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy 

świetlicy w momencie odbioru dziecka ze świetlicy, ale także z każdego innego miejsca 

na terenie szkoły (np. spod sali bezpośrednio po lekcjach, z zajęć dodatkowych,  

z korytarza w czasie przerwy). 

 

10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 

upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych i wpisane do kart świetlicowych,  

a także posiadające każdorazowo pisemne upoważnienie wydane przez 

rodziców/opiekunów prawnych, z czytelną datą i podpisem.  

 



11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców o samodzielnym powrocie ze 

świetlicy do domu, zobowiązani są do zgłoszenia swego wyjścia opiekunowi 

pełniącemu dyżur w świetlicy. 

 

12. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych uczeń powinien posiadać 

stosowną informację (na piśmie) od rodzica/opiekuna prawnego o konieczności 

zwolnienia z czytelnym podpisem i datą.  

 

13. W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci nie będziemy wydawać dzieci na 

prośbę złożoną  telefonicznie. 

 

14. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa podczas pobytu na świetlicy, 

kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

 

15. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.   

 

16.  Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ 

prawni opiekunowie i są zobowiązani do ich naprawy lub odkupienia. 

 

17. Możliwość uczęszczania dziecka na świetlicę może zostać zawieszona w przypadku,  

gdy rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają przyjętego regulaminu.  

 

18. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój 

organizując zajęcia ruchowe (także na świeżym powietrzu), artystyczne, edukacyjne, 

muzyczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych.  

 

19. W czasie przebywania w świetlicy dzieci mają możliwość korzystania z obiadów.  

 

20. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci mogą korzystać z sali zabaw, placu zabaw,  

sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i biblioteki szkolnej.  

 

21. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do: 

- uzupełnienia/aktualizacji karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

- odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy (do godz. 16.30) 

- regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka przebywającego na  

  świetlicy. 

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 


