
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

DLA UCZNIÓW OD I –VI KLASY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. JÓZEFA WYBICKIEGO 

W RUMI 

 
1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 

            7
00 

do 17
00

. 
2. Opieką wychowawczą w świetlicy objęte są dzieci, które muszą dłużej przebywać 

            w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów). 

3. W świetlicy mogą przebywać dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne (zapisane 

            do świetlicy)  lub nie uczęszczające na lekcje religii/etyki. 

4. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne. 

5. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

            zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka. 

6. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają 

            kartę zgłoszeń zawierającą niezbędne dane dziecka i rodziców (opiekunów). 

7. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy 

            i tygodniowego rozkładu zajęć. 

8. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych-nauczycieli 

            wychowawców świetlicy. 

9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem, 

            psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas. 

10. Dziecko wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy 

            będzie nagrodzone pochwałą, wyróżnieniem lub drobnym upominkiem 

            (naklejka, plan lekcji). 

11. Dziecko sprawiające trudności wychowawcze może być ukarane zgodnie 

            z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

12. Zajęcia mogą odbywać się również w innym  poza świetlicą pomieszczeniu ( np. 

            biblioteka, sala gimnastyczna) lub w terenie ( np. boisko szkolne, plac zabaw). 

13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko 

            ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

14. Każde dziecko zobowiązane jest posiadać podpisany worek na obuwie zmienne. 

15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci. 

16. Dziecko podporządkowuje się  zasadom  obowiązującym w świetlicy szkolnej. 

17. Korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefonu komórkowego, tabletu) jedynie 

            za zgodą wychowawców świetlicy. 

18. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą 

            koszty naprawy. 

19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują 

           ,, Regulamin Świetlicy” oraz ,, Procedurę odbierania dziecka ze świetlicy”. 



 

 

 

 

 


