
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych dla uczniów szkoły, zwanych dalej uczniami. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30-17.00. 

2. W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ COVID-19 W 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE DEZYNFEKCJA RĄK, CZĘSTE 

WIETRZENIE POMIESZCZEŃ ORAZ UŻYWANIE WYŁĄCZNIE SWOICH 

PRZYBORÓW SZKOLNYCH. 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie , których oboje rodziców są w stosunku pracy. 

4. W świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 

5.Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia            od 

momentu jego wejścia na teren świetlicy do godz. 17.00 lub do momentu wcześniejszego 

odebrania go przez osoby do tego uprawnione. 

6. Opiece wychowawców podlegają uczniowie faktycznie przebywające w świetlicy, w 

przypadku wyjścia grupy na zewnątrz – uczniowie danej grupy. 

7. Zabrania się wychowankom samowolnie opuszczać świetlicę lub odłączać się od grupy. 

8. Nie podlegają opiece uczniowie, które samowolnie opuściły teren świetlicy lub odłączyły 

się od grupy. 

9. W przypadku trzykrotnego, samowolnego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia lub 

odłączenia się od grupy, uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach 

uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniowi opieki. 

10. Uczniowie, którzy korzystają z przerw międzylekcyjnych podlegają opiece nauczycieli 

pełniących dyżur.  

11. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

wartościowe przedmioty osobiste uczniów ( zabawki, telefony komórkowe, MP3 itp.) 

12. podczas przebywania ucznia w świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych. 

13. Ucznia mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice, osoby wymienione przez rodziców na 

karcie zgłoszenia lub inne osoby posiadające każdorazowo pisemne upoważnienie wydane 

przez rodziców z czytelnym podpisem i datą. 



14. uczeń może samodzielnie wrócić ze świetlicy do domu jeżeli posiada pisemne 

oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie ucznia ze świetlicy do domu. 

15. Jednorazowe zwolnienie z zajęć świetlicowych jest, możliwe po przedłużeniu pisemnej 

informacji podpisanej czytelnym podpisem rodzica oraz aktualna data. 

16. Zwolnienia telefoniczne nie będą respektowane. 

17. Zachowanie ucznia w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania. 

18. Uczeń korzystający z opieki świetlicy powinno korzystać z obiadu. 

19. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w 

przypadku, gdy dziecko, rodzice lub opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu 

świetlicy. 

OBOWIĄZKIEM WYCHOWANKA ŚWIETLICY JEST: 

1.Zgłosić swoje przyjście do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego 

osobę.  

2. Zgłosić samodzielny powrót do domu, w przypadku posiadania pisemnej zgody rodziców. 

3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

4. Zachować się kulturalnie. 

5. Przestrzegać zasad współżycia w grupie. 

6. Stosować podstawowe zasady higieny. 

7. Szanować sprzęt i przybory stanowiące wyposażenie świetlicy. 

8. Dbać o porządek na terenie świetlicy. 

 

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 
1. Imiennego oznaczania okrycia wierzchniego i plecaków. 

2. Uzupełnienia karty zgłoszenia oraz do aktualizacji danych. 

3. Zgłaszania faktu przyprowadzenia i odbierania ucznia. 

4. Odbierania ucznia w godzinach pracy świetlicy – trzykrotnie nieodebranie ucznia w 

godzinach pracy świetlicy skutkuje zawieszeniem ucznia (na okres 2 tygodni) w prawach 

wychowanka świetlicy. 

5. Regularnego uiszczania należnej opłaty z  tytułu kosztów żywienia ucznia w świetlicy do 

dnia 10-każdego miesiąca (odpłatność za wyżywienie ulega obniżeniu w przypadku 

nieobecności ucznia korzystającego z posiłku przez okres dłuższy niż 3 dni). 

6. Powiadomienia o nieobecności ucznia na posiłku przez okres dłuższy niż 3 dni należy 

zgłosić osobiści lub telefonicznie pod nr 58-672-20-10 wew. (świetlica 39)do godziny 9.00 

danego dnia. Stanowić to będzie podstawę do odliczania należnej kwoty za posiłek. 

7. W okresie zimy do wyposażenia ucznia w obuwie zamienne oznaczone imiennie. 

8. Przestrzegania regulaminu świetlicy.  

Nie przestrzeganie regulaminu pracy świetlicy szkolnej 

może skutkować skreśleniem z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

Wejherowo, 01.09.2020r. 


