
                 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PSP Z OS W DOBRZENIU WIELKIM 

     Świetlica szkolna  przeznaczona jest  dla dzieci klas I-III, których rodzice pracują.     

W uzasadnionych przypadkach w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również 

korzystać dzieci z klas IV-VI. Doraźnie sprawowana jest opieka nad uczniami podczas 

nieobecności nauczycieli. W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania ze 

świetlicy dzieci, które nie są zapisane, po uprzednim zgłoszeniu tego wychowawcy 

świetlicy. 

1. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest zapisanie dziecka do świetlicy do dnia 31 maja    

każdego roku  i wypełnienie deklaracji-zgłoszenia. Kartę należy pobrać w sekretariacie lub u 

wychowawcy świetlicy. Przy zapisie dziecka należy podać jego dane oraz wskazać osobę, 

która będzie dziecko odbierała. Należy podać adres lub telefon  kontaktowy rodziców. 

2.Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice, pozostałe zaś osoby tylko za pisemną zgodą  

rodziców (maksymalnie 2 osoby). 

3. Wychowawca ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko ze świetlicy. 

4.Świetlica szkolna zapewnia opiekę  uczniom od godziny 6.30 do 17.00 

5.Do dyspozycji  dzieci zapisanych do świetlicy są  cztery pomieszczenia; sala 022, 

sala 028, sala 017 (odrabianie lekcji) i sala nr 7 przeznaczona głównie  dla sześciolatków. 

Dzieci przychodzą do pomieszczeń zgodnie z proponowanym rozkładem zajęć 

świetlicowych. 

6.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkolnych niż wskazane 

sale świetlicowe m.in. w salach lekcyjnych, na placu zabaw czy boisku szkolnym. 

7.Nauczyciel świetlicy wychodzący z dziećmi poza salę umieszcza na drzwiach świetlicy 

informację o aktualnym miejscu pobytu.  

8.Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów  zgłaszających się do opieki. 

Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają  i nie odprowadzają dzieci.  

9.Dziecko musi zostać odebrane przez rodziców lub opiekunów do godz. 17.00 

10.Po godzinie 17.00  świetlica nie sprawuje opieki nad dzieckiem. Za nieodebrane                  

o godzinie 17.00 dzieci ze świetlicy odpowiadają rodzice. 

11.W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy , rodzice lub opiekunowie są        

zobowiązani do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. 

Bez oświadczeń dziecko nie może opuścić świetlicy. 



12.Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym , nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się . Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów ze świetlicy. 

13.Za zaginione aparaty telefoniczne i inne wnoszone urządzenia techniczne (np. MP3,MP4) 

świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

14.Uczeń przychodząc do świetlicy korzysta z różnorodnych propozycji zajęć  przestrzegając 

zasad  Kodeksu Wychowanka Świetlicy. 

15.Uczniowie świetlicy korzystają z pomocy wychowawcy w nauce i podczas odrabiania 

lekcji. 

16.Uczeń jest zobowiązany do poszanowania sprzętu świetlicowego i zabawek. Za         

zniszczenia odpowiadają rodzice. 

17.Każdy z rodziców lub opiekunów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

świetlicy. 

NAGRODY  I  KARY WOBEC WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 

Nagrody: 

    Każdy  uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, 

dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1.Pochwały ustnej wobec grupy lub do rodziców i wychowawcy. 

2.Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy. 

3.Nagrody rzeczowej. 

4.Dyplomu. 

Kary: 

  Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowywania, naruszanie Regulaminu, dla 

uczestnika świetlicy przewidziane są  następujące kary: 

1.Upomnienie ustne. 

2.Ostrzeżenie w obecności grupy. 

3.Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu. 

4.Wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania. 

5. Skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

6. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną 

lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.  


