
Regulamin świetlicy szkolnej  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Na   zajęcia   świetlicowe   może   uczęszczać   uczeń   bez   objawów chorobowych 

sugerujących infekcje. Rodzice dzieci alergicznych i astmatycznych zobowiązani są 

dostarczyć do świetlicy zaświadczenie lekarskie. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje. 

3. Przed zajęciami uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej wchodzą do szkoły 

samodzielnie, udają się do szatni a następnie do wyznaczonej sali. 

4. Dzieci opuszczające świetlice szkolną udają się do szatni a następnie wychodzą 

głównym wyjściem, spotykając się z oczekującym na niego rodzicem, opiekunem 

prawnym lub osobą upoważnioną. 

5. Do odbioru dzieci ze świetlicy upoważnione są osoby wpisane na kartę zgłoszenia 

(możliwość wylegitymowania z dowodu osobistego). 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następujących salach: 

świetlica szkolna Ip. – dzieci klas I 

świetlica szkolna parter – dzieci klas II i III 

oraz w wyznaczonych salach lekcyjnych. 

7. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą spożywać przyniesione przez siebie 

śniadanie z zachowaniem obowiązujących zasad higieny. 

8. W przypadku wprowadzenia ogólnokrajowych wytycznych dotyczących chorób 

zakaźnych, w szkole zostaną wprowadzone odpowiednie procedury. 

9. Karty zapisu do świetlicy będą dostępne na stronie szkoły i w wersji papierowej do 

pobrania w przedsionku szkoły. 

10. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej prosimy dostarczyć do 6 

września do odpowiednich pojemników w przedsionku wejścia głównego. 

11.  Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej obowiązuje zmiana obuwia. 

12.  Za rzeczy przyniesione przez dzieci (pieniądze i rzeczy wartościowe) nie 

odpowiadają wychowawcy świetlicy. 

13.  Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane są do przestrzegania 

następujących zasad: 



− wypełniania poleceń nauczyciela; 

− utrzymywania porządku w miejscu pracy i zabawy oraz porządkowaniu po zabawie; 

− dbania o zabawki i materiały dostępne w świetlicy; 

− korzystania z placu zabaw w wyznaczonych przez nauczyciela miejscach; 

− zgłaszania nauczycielowi wszelkich potrzeb związanych z opuszczeniem 

wyznaczonego miejsca  (świetlica, plac zabaw itp.) dzieci zgłaszają nauczycielowi; 

− aktywnego uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych na terenie świetlicy; 

− odrabiania zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela świetlicy  

w wyznaczonym czasie. 

14.  Rodzice mają prawo zgłosić nauczycielom świetlicy rezygnacje  

z odrabiania zadań domowych na terenie szkoły poprzez dziennik elektroniczny 

Librus. 

15.  W przypadku nieprzestrzegania i łamania regulaminu przez dziecko, rodzic będzie 

poinformowany o zaistniałej sytuacji ustnie, telefonicznie lub poprzez dziennik 

Librus. 

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 


