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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WIŚLE CZARNEM 

 
 

1. Świetlica czynna jest codziennie w czasie trwania zajęć szkolnych w godzinach 
porannych od 7:00 do 8:00, oraz po zakończonych lekcjach od 10:30 do 16:30. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia dostosowane do rozkładu zajęć lekcyjnych szkoły. Czas 
pracy świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole określa 
Dyrektor Szkoły. 

3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I do VIII.  
4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkoły lub na boisku 

czy placu zabaw. 
5. Obecność ucznia na świetlicy potwierdzona jest w dzienniku elektronicznym. 
6. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 

szkolnym,  wychowawcami klas oraz rodzicami. 
7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

technicznych przyniesionych z domu. 
8. Świetlica nie odpowiada za wartościowe przedmioty przyniesione do świetlicy i za 

zgubione rzeczy dzieci. 
9. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie są 

zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowych.  
10. Do świetlicy przyjmuje się uczniów na prośbę rodziców (opiekunów prawnych). 
11. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają 

kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dzieci i rodziców (opiekunów). 
12. W karcie zgłoszeń należy dokładnie określić czas pobytu dziecka na świetlicy, oraz 

wskazać osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy. 
13. Dzieci do lat 7 nie mogą opuszczać świetlicy samodzielnie, oraz nie mogą być 

odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami 
Kodeksu Ruchu Drogowego). 

14. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko ma być odebrane przez osobę nie wskazaną 
w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców, które winno 
być dostarczone do świetlicy. 

15. W przypadku gdy rodzic wyraża zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy 
potrzebne jest oświadczenie rodzica z podaniem daty i godziny o której dziecko ma 
opuścić świetlicę.  

16. Osobom nieupoważnionym lub osobom nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie zgłoszeniowej. 
O takiej sytuacji będzie informowany Dyrektor Szkoły. 

17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic/opiekun postanowi wypisać dziecko ze 
świetlicy należy ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy.  

18. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i 
punktualnego odbierania dzieci. 

19. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren 
szkoły, w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

20. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie 
danych kontaktowych, oraz wszystkich innych istotnych informacjach dotyczących 
dziecka, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie ucznia w szkole 
(choroby, alergie, orzeczenia, itp) 

21. W chwili zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują 
regulamin świetlicy. 

22. Zalecenia i wytyczne dotyczące zajęć świetlicowych w czasie pandemii:  
- zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicowych na parterze, w miarę 
możliwości w grupach uczniów z danej klasy, oraz w razie potrzeby i możliwości w 
innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki, 



2 
 

- w miarę możliwości zajęcia świetlicowe będą odbywały się na szkolnym boisku lub 
placu zabaw, 
- podczas zajęć świetlicowych zaleca się regularne mycie rąk, lub dezynfekcję rąk, 
- sale świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę, także w trakcie 
przebywanie dzieci w salach), a w szczególności przed i po zajęciach, 
- opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy mogą wchodzić 
do budynku szkoły, zachowując zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem, b) dystans od 
kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 
m, d) stosowanie maseczek oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.  
 

 


