
Regulamin  

Świetlicy Szkolnej 

 

I. Założenia organizacyjne: 

1. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych codziennie w godz. 7:15 – 15:00. 

2. Opieką w świetlicy objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający. W świetlicy szkolnej 

mogą również przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły 

na planowe zajęcia oraz uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora 

szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania 

zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela. 

3. Uczniowie korzystający ze świetlicy są do niej przyjmowani na podstawie karty 

zgłoszenia wypełnionej przez rodzica*. 

4. Po skończonych zajęciach uczniowie są odbierani ze świetlicy przez osobę wskazaną  

w karcie zgłoszenia. 

5. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni powiadomić o tym 

nauczyciela – wychowawcę świetlicy. 

Rodzic w karcie zgłoszenia może zadeklarować, że dziecko powyżej 7 roku życia, na 

jego odpowiedzialność, może samodzielnie wrócić do domu (art.106 Kodeksu 

Wykroczeń). Rodzic, przed podjęciem takiej decyzji powinien uwzględnić obowiązek 

troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej 

stan psychiczny lub fizyczny (art.210 §1 Kodeksu Karnego). 

6. Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, wychowawca świetlicy nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

II. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:  

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie zgłoszeni przez rodzica. 

2. Uczniowie rano, po przybyciu do szkoły, w świetlicy szkolnej potwierdzają swoją 

obecność. 

3. Odpłatność za posiłki ponoszą rodzice. 

4. Koszty posiłków mogą być refundowane lub dofinansowane przez miejskie i gminne 

ośrodki pomocy społecznej. 



5. Wniosek o dopłatę do posiłków do MOPS, GOPS składa rodzic dziecka i przedkłada 

decyzję ośrodka pomocy. 

6.  Na koniec miesiąca dokonywane jest rozliczenie, zawierające liczbę spożytych przez 

ucznia posiłków oraz kwotę do zapłaty. 

Wpłaty należy dokonać w przeciągu 10 dni od rozliczenia w sekretariacie szkoły lub na konto 

Ośrodka. 

III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy: 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

 korzystania z pomocy nauczyciela – wychowawcy  świetlicy w odrabianiu lekcji  

i pokonywaniu trudności w nauce, 

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, itp., 

 opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

 uczniowie mają prawo do zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów. 

 

2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

 nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców  

i kolegów, 

 zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce, 

 słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy, 

 dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia, 

 nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

3. Nagrody i kary wobec wychowanków: 

Nagrody: 

 wyróżnienie przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy, 

 pochwała w dzienniczku, 

 pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy, 

 nagroda rzeczowa. 



Kary: 

 upomnienie udzielone przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy, 

 uwaga w dzienniczku, 

 upomnienie, nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy, 

 poinformowanie rodziców o złym zachowaniu wychowanka (w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie). 

 

* Przez rodzica rozumie się również opiekuna prawnego 


