REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Świetlica jest miejscem nauki i zabawy, gdzie spędzamy czas przed udaniem się na
lekcje oraz po ich zakończeniu.
2. Świetlica jest czynna codziennie od godz. 630 – 1600.
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
i punktualnego odbierania dzieci.
4. Zapisy do świetlicy trwają w miesiącu czerwcu na następny rok szkolny oraz
w ostatnim tygodniu sierpnia i pierwszym tygodniu września.
5. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona:
- do południa grupa liczy do 25 osób
- po południu grupa liczy do 25 osób.
6. Pierwszeństwo przyjęć do świetlicy mają uczniowie z klas 0 – III oraz uczniowie
rodziców pracujących.
7. Świetlica może zapewniać opiekę doraźną za nieobecnych nauczycieli.
8. Uczeń zapisany do świetlicy winien regularnie uczęszczać na zajęcia świetlicowe
przed lub po lekcjach.
9. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
10. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu
zgłoszenia. Dzieci z oddziałów przedszkolnych są odbierane przez rodziców lub
upoważnione osoby dorosłe.
11. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być
przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców
piśmie. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie
mogło opuścić świetlicy.
12. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy
swoją obecność wychowawcy.
13. Obecność uczniów jest codziennie odnotowywana w dzienniku.
14. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach, zmieniamy obuwie.
15. Nie wychodzimy z sali bez wiedzy i zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy
w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw.
16. Chętnie uczestniczymy w zajęciach i pracach organizowanych przez wychowawców,
oszczędnie gospodarujemy powierzonymi nam materiałami.
17. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętów, zabawek, gier –
wykorzystujemy je zgodnie z przeznaczeniem, sprzątamy po sobie i odkładamy na
swoje miejsce.
18. Na salę zabaw wchodzimy tylko za zgodą i pod opieką wychowawcy.
19. Na świetlicy mówimy umiarkowanym, ściszonym głosem, nie biegamy po sali.
20. Nie bawimy się telefonem komórkowym, przechowujemy go w plecaku (telefon może
być włączony).
21. Na świetlicy używamy form grzecznościowych, nie używamy wulgarnych słów.
22. Pomagamy sobie wzajemnie, nie oceniamy i nie krytykujemy innych, nie
przeszkadzamy koleżankom i kolegom w czasie odrabiania prac domowych.
23. Zachowujemy się bezpiecznie, dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
24. Z każdym problemem zwracamy się o pomoc do wychowawców, konflikty
rozwiązujemy pokojowo.
25. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje
dyrektor szkoły, który sprawuje nadzór nad świetlicą.
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