
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA 

W ŚMIGLU 

 

 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 
do 15.30 sala 331 i 014 oraz 137. 
 
2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie z klas I-VIII szkoły podstawowej:     
a) dowożone, 
b) zapisane przez rodziców w danym roku szkolnym, 
c) którym wypadły planowe zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub muszą 
skorzystać z opieki świetlicowej z innych powodów.  
 
3. Rodzice dzieci planowo przebywających w świetlicy zobowiązani są do 
wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i dostarczenia jej                              
w wyznaczonym terminie  (dotyczy to również dzieci dowożonych). 
 
4. Opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują nauczyciele w świetlicy. 
 
5. Dzieci oczekujące na zajęcia w świetlicy, przychodzą bezpośrednio  
po zajęciach, dezynfekują ręce i chowają maseczki do tornistrów. 
 
6. Uczniowie rozpoczynają pobyt w świetlicy od zgłoszenia swojej obecności 
nauczycielowi. W świetlicy (sala 331) podczas sprawdzania obecności dzieci już 
zapisane zachowują spokój, dopóki nauczyciel nie zaprosi wszystkich do zajęć. 
 
7. Spóźnienie lub nieobecność w świetlicy traktowane są tak samo, jak               
 w przypadku innych zajęć obowiązkowych i wymagają stosownego 
usprawiedliwienia. 
 
8. Każde wyjście ze świetlicy musi być uzgodnione z nauczycielem. 
Zwolnienie z zajęć świetlicowych odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych    
 w szkole. Jeśli zgodę ma wyrazić nauczyciel świetlicy, uczeń jest zobowiązany 
przedstawić swoją prośbę przed zamierzoną nieobecnością (dotyczy to, np.: 



pójścia na obiad, wykonywania jakiegoś zadania w klasie, samorządzie, udział  
w innych zajęciach, itp.). Takie zwolnienie na ustną prośbę ucznia dotyczy tylko 
terenu szkoły, uczniowie są bezwzględnie zobowiązani do przebywania             
w miejscu uzgodnionym z nauczycielem świetlicy. 
 
9. Uczeń nie musi brać udziału w zajęciach świetlicowych organizowanych  
przez nauczyciela.  
 
10. W świetlicy nie wolno hałasować, biegać, zmieniać bez celu miejsca, czy      
w jakkolwiek sposób przeszkadzać pozostałym uczniom. 
 
11. Uczniowie mają dostęp do gier i zabawek oraz innych urządzeń będących na 
wyposażeniu świetlicy tylko za zgodą nauczyciela. Zobowiązani są do używania 
ich zgodnie  z przeznaczeniem, odkładania na właściwe im miejsce oraz oddania 
w stanie kompletnym i niezniszczonym. Wszelkie braki i uszkodzenia sprzętu 
należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi. Brak zgłoszenia może być 
potraktowany jako umyślne działanie na szkodę świetlicy. O niszczeniu 
sprzętów przez ucznia powiadamiany jest wychowawca klasy oraz jego rodzice, 
którzy ponoszą materialną odpowiedzialność za powstałe szkody.  
 
12. W świetlicy nie wolno kłaść plecaków na stoły. Do głównego pomieszczenia 
świetlicy wnoszą plecaki tylko osoby chcące się uczyć. Pozostałe plecaki należy 
złożyć na półkach w korytarzu przy sali 331 oraz w salach 014 i 137. Uczniowie 
korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych. 
 
13. Uczniowie spożywają posiłki tylko w wyznaczonych miejscach.  
 
14. Przez pierwsze dwa tygodnie września uczniowie klas I po lekcjach  
przyprowadzani są przez nauczycieli do świetlicy szkolnej, a po tym czasie 
stosują się do  zasad określonych w pkt. 5 regulaminu. 
 
15. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba nauczyciel sprowadza dzieci do stołówki 
szkolnej i sprawuje nad nimi opiekę. 
 
Z Regulaminem Korzystania ze Świetlicy Szkolnej zapoznawani są wszyscy 
uczniowie na początku roku szkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie  
 
 
 
 


