
REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.  

2. Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach 

organizowanych przez nauczyciela świetlicy.  

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.  

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać  

o wyposażenie świetlicy, jeśli zniszczy jakąś pomoc edukacyjną ma obowiązek  

ją naprawić bądź odkupić.  

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. 

7. Rodzic (prawny opiekun) nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku 

samodzielnego powrotu do domu.  

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane  są wpisane do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic 

(prawny opiekun) nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma 

pisemne upoważnienie od rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

10. Rodzice(prawni opiekunowie) i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania 

nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

11. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.  

12. Tornistry i pozostałe rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym do tego miejscu.  

13. Dziecko ze świetlicy absolutnie nie rusza cudzych rzeczy.  

14. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w niesieniu pomocy młodszym koleżankom  

i kolegom.  

15. Wszyscy mają obowiązek dbać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, regulaminów podczas 

zajęć, zabaw w sali, w sali gimnastycznej, w pracowniach, na placu zabaw, boiskach 

szkolnych oraz podczas oczekiwania na odjazd autobusami szkolnymi do domu. 

16. Podczas spożywania posiłków uczeń powinien zachowywać się zgodnie z powszechnie 

przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłków.  

17. Uczniowie nie powinni przeszkadzać sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas 

prowadzenia zajęć.  



18. Uczeń wypełnia wszystkie polecenia wychowawców.  

19. Uczniowie powinni używać form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, 

dziękuję, przepraszam. 

20. Po skończonych zajęciach lub zabawie dziecko zostawia po sobie porządek.  


