
                                                                                  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

I .  1. Świetlica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie przeznaczona jest dla uczniów w/w 

szkoły, których rodzice pracują zawodowo lub z innych przyczyn nie mogą zapewnić dzieciom opieki w 

domu. Na świetlicy przebywać mogą też uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe lub na autobus 

szkolny. 

   2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 

   3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć opiekuńczo-

wychowawczych oraz pomocy w nauce. 

II.    1. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy i tygodniowym rozkładem 

zajęć opracowanym w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka – czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, zweryfikowaniu 

jej i zatwierdzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną szkoły.  

 3. Uczniowie przyjęci do świetlicy zobowiązani są do: 

 - zgłaszania swojej obecności wychowawcy oraz  zgłaszania każdego wyjścia z sali świetlicowej, 

  - czynnego udziału w zajęciach  świetlicowych, 

  - czynnego udziału w warsztatach, prelekcjach, wykładach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

organizowanymi w ramach zajęć świetlicowych z udziałem osób spoza szkoły, 

  - poszanowania wyposażenia świetlicy, 

  - utrzymania czystości pomieszczenia, 

  - dbałości o estetyczny wystrój świetlicy. 

 4. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

 5. Dzieci zapoznane są z budynkiem szkolnym i zasadami poruszania się w nim oraz drogami 

ewakuacyjnymi. 

 6. Uczniowie zmieniają w szatni buty na obuwie z bezpieczną podeszwą. 

 7. Po zajęciach dzieci sprzątają po sobie, a pomoce i materiały kładą na wyznaczone miejsca. 

 8 . Każde uszkodzenie ciała lub sprzętu uczniowie mają bezwzględny obowiązek natychmiast zgłaszać 

wychowawcy. 

 9. Dzieci wychodzą ze świetlicy tylko z rodzicami/ opiekunami, osobami wskazanymi w karcie 

zgłoszeniowej lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Rozmowa telefoniczna nie jest 

upoważnieniem do zwolnienia dziecka ze świetlicy. 

 10. W sytuacji kiedy rodzic nie odbierze dziecka w godzinach pracy świetlicy tj. do godz. 18:00 

wychowawca informuje telefonicznie rodzica. 

 11. W wypadku, gdy sytuacja się powtarza lub gdy nie ma kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka, wychowawca ma prawo powiadomić policję z dalszymi konsekwencjami. 

 12. Wychowawcy i szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczniów, w tym telefony 

komórkowe i inne sprzęty elektroniczne. 

       13. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. 

       14. Dziecko może zadzwonić do rodzica lub odebrać telefon tylko za zgodą nauczyciela.  

 

……………………………………......      …………………       ……………………………………..    Jabłonnna 20…… - …….. - ....... 
Imię i nazwisko dziecka  Klasa  Podpis rodzica/opiekuna 


