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REGULAMIN
ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
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REGULAMIN ŚWIETLICY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.00.
2. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy wypełnia kartę zgłoszenia, którą powinien oddać
wychowawcy świetlicy w terminie nie dłuższym niż tydzień po jej otrzymaniu. Rodzic ma
obowiązek na bieżąco aktualizować dane umieszczone w karcie zgłoszenia dziecka do
świetlicy. Ponadto rodzic zapoznaje się z regulaminem świetlicy i jednocześnie wyraża
zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.
3. Ze świetlicy odbierane są dzieci przez osobę dorosłą lub nieletnią, upoważnioną przez
rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Nie dotyczy dziecka do lat 7, które powinno być
odbierane tylko przez osobę pełnoletnią. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają
obowiązek punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy. Rodzic bierze pełną
odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu (szczegółowe informacje
zawiera KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY).
4. Świetlica szkolna jest bezpłatna. Rodzic ma możliwość przekazania pomocy dydaktycznych
lub dobrowolnych składek pieniężnych na rzecz świetlicy (materiały plastyczne, papier, gry
itp.)
5. W świetlicy przebywają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym
(szczegółowe informacje zawiera REGULAMIN DOWOZU) oraz w pierwszej kolejności
zakwalifikowani uczniowie klas 0-3 których rodzice pracują zawodowo. W razie potrzeby i
w miarę wolnych miejsc ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas 4-6SP i I-III
Gimnazjum. Wszyscy rodzice chcący zapisać dzieci do świetlicy muszą złożyć pisemną
prośbę do dyrektora szkoły
6. Świetlica zapewnia też opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, wf, języka obcego.
Opieką mogą być objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu zwolnienia
od pielęgniarki szkolnej oraz czekający na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie
szkoły
7. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy wyraża zgodę na samodzielne jego wyjście do
biblioteki, sklepiku szkolnego.
8. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci przebywające w świetlicy.
9. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazywanych przez
dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i
podpisem.
10. Wychowawca świetlicy może prowadzić zajęcia z grupą, która nie przekracza 25
uczestników. Na prowadzenie zajęć z grupą przekraczającą ustaloną liczbę uczestników
musi wyrazić zgodę wychowawca świetlicy.
11. Wychowawca świetlicy pełni opiekę nad uczniami korzystającymi z obiadów. Uczniowie
klas młodszych mają obowiązek korzystania z obiadów zgodnie z harmonogramem pod
opieką wychowawców. Podczas dyżuru w stołówce wychowawca dba o kulturę zachowania
i spożywania posiłku.
12. Wychowawca świetlicy sprawuje nadzór nad uczniami dojeżdżającymi autobusem
szkolnym (zasady te określa REGULAMIN DOWOZU). Uczniów niepełnosprawnych
odbiera z autobusu szkolnego i przyprowadza do świetlicy opiekun w autobusie szkolnym,
natomiast po lekcjach do autobusu przyprowadza nauczyciel.
13. Uczeń przychodząc do świetlicy swoje wierzchnie okrycie pozostawia w szatni.
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14. Plecaki pozostawiają uczniowie w wyznaczonym miejscu.
15. Bez zgody wychowawcy uczniowie nie opuszczają świetlicy.
16. Świetlica jest miejscem nauki, pracy i zabawy. Uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji
i rozwijania swoich zainteresowań.
17. Przebywając w świetlicy i w stołówce szkolnej uczeń ma całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (zasady używania tych
sprzętów określa STATUT SZKOŁY). Świetlica nie odpowiada za zaginione lub zniszczone
rzeczy przyniesione przez dziecko (zabawki, telefony, ubrania, MP3 itp.)
18. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach zgodnie ze swoimi potrzebami.
19. W świetlicy każdy uczeń musi czuć się bezpieczny i potrzebny.
20. Wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w wyrównywaniu braków w wiadomościach i
umiejętnościach szkolnych.
21. Uczniowie dbają o estetykę świetlicy, po pracy pozostawiając po sobie porządek.
22. Rodzic lub prawny opiekun ucznia przebywającego w świetlicy ma obowiązek pokryć
szkody przez niego wyrządzone.
23. Wszyscy przestrzegają obowiązujących norm zachowania. Jesteśmy dla siebie kulturalni i
uprzejmi.
24. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.
25. Podczas zajęć przedmiotowych (zastępstw) w świetlicy, uczniowie mają zakaz spożywania
posiłków i napojów.
26. Wszelkiego rodzaju problemy dotyczące uczniów rozwiązują wychowawcy świetlicy.
27. Świetlica aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizuje imprezy szkolne
środowiskowe.

i

28. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogami oraz
pozostałymi pracownikami szkoły.
29. Świetlica prowadzi zajęcia za nieobecnych nauczycieli.
30. Kierownik świetlicy ściśle współpracuje z różnymi instytucjami, min. GOPS, MOPS w celu
typowania uczniów do bezpłatnego dożywiania.
31. Za nie przestrzeganie regulaminu wewnętrznego świetlicy uczeń może zostać skreślony z
listy uczniów zakwalifikowanych do świetlicy.
32. Skreśleniu z listy uczniów zakwalifikowanych do świetlicy podlega uczeń, który nie
korzysta ze świetlicy w czasie dłuższym niż miesiąc bez usprawiedliwienia. Jeśli w trakcie
roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić
wychowawcom świetlicy.
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