
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA                                       

W KŁODAWIE. 

 
Na podstawie : art.105 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) 

 

 
1.Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach od 7.00 do 16.00. 

2.Uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej w Kłodawie objęci są opieką świetlicową                               

w przypadku: 

a)zamieszkiwania w miejscowościach, dla których zorganizowano dowożenie autobusem 

szkolnym, 

b)zamieszkiwania w miejscowości Kłodawa w przypadku gdy rodzice ucznia pracują 

zawodowo .  

c) nieuczęszczania na  lekcję religii, w- f, i innych zajęć. 

3.Wszyscy uczniowie, którzy mają wolną godzinę  zobowiązani są do uczestnictwa  

w zajęciach świetlicowych. 

4.Rodzice uczniów zamieszkujących w Kłodawie zgłaszają ucznia do świetlicy wypełniając 

kartę oraz oświadczenia o zatrudnieniu w ciągu pierwszego tygodnia września                                  

u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

5.Decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym nie będą zwalniani z całorocznych zajęć. 

Jednorazowe zwolnienia z zajęć świetlicowych i przewozu dokonują rodzice osobiście lub      

w formie pisemnego oświadczenia. 

7.Rodzice, którzy oprócz własnego dziecka chcą odebrać również inne, powinni posiadać 

zgodę rodziców tegoż dziecka, którą przedkłada wychowawcy świetlicy. 

8.Uczniowie oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne zobowiązani są przyjść do 

świetlicy szkolnej i zgłosić swoją obecność nauczycielowi (wpis do dziennika obecności). 

9.Opiekuna uczniów dojeżdżających  wyznacza firma transportowa zapewniająca dowozy. 

Opiekun zobowiązany jest do współpracy z wychowawcą świetlicy.  

10.Uczniowie klas 1-3 dojeżdżający autobusem szkolnym odbierani są ze świetlicy szkolnej 

przez  wyznaczonego opiekuna dowozu. 

11.Uczniowie  klas 4-8 dojeżdżający autobusem szkolnym odbierani są z miejsca zbiórki –

aula przez opiekuna dowozu. 

–zabrania się uczniom samowolnego opuszczania świetlicy, przebywania poza nią a przede 

wszystkim przebywania na przystanku autobusowym bez opiekuna. 

- uczniowie dojeżdżający porannym kursem autobusu szkolnego po przyjeździe do szkoły są 

zobowiązani do przejścia z przystanku do świetlicy,  

–uczniowie klas 1-3, którzy rano uczestniczą w zajęciach świetlicowych są odbierani przez 

wychowawców 20 minut przed rozpoczęciem lekcji, 

–uczniowie klas 4-8, którzy rano uczestniczą w zajęciach świetlicowych mogą opuścić 

świetlicę 30 minut przed rozpoczęciem lekcji  i udać się do auli szkolnej, 

–w autobusie opiekę  nad uczniami przejmuje opiekun dowozu. 

12.W sytuacjach, gdzie zajęcia lekcyjne są skrócone  i jakaś grupa ma możliwość 

wcześniejszego powrotu do domu, należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły lub wychowawcy 

świetlicy. 

13.Uczniowie klas 4 - 8 objęci opieką świetlicy zobowiązani są do pozostawienia okryć 

wierzchnich w szatni. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej okrycia wierzchnie 

pozostawiają w swoich gabinetach oraz w szatni świetlicy szkolnej. 



14.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, wykonywania  poleceń wychowawców świetlicy i zachowania spokoju. 

15.Uczniowie  nie opuszczają świetlicy bez zgody wychowawcy świetlicy. 

16.Każda nieusprawiedliwiona  nieobecność zostaje zgłoszona wychowawcy klasy przez 

opiekuna  świetlicy. 

17.Uczniowie zobowiązani są punktualnie po dzwonku  przyjść na zajęcia świetlicowe.                   

Po trzecim spóźnieniu  uczeń zostaje ukarany wpisem uwagi  do e- dziennika. 

18.Uczniowie powinni dbać o czystość i estetyczny wygląd świetlicy. 

19.Sprzęt sportowy i gry planszowe wydają wychowawcy lub wyznaczeni przez nich dyżurni. 

Uczniowie zobowiązani są do poszanowania gier, sprzętów i wszystkich materiałów 

dostępnych w świetlicy szkolnej. Za umyślnie zniszczony sprzęt będący wyposażeniem 

świetlicy  uczniowie (ich rodzice) ponoszą odpowiedzialność materialną. 

20.Wychowawcy świetlicy nagradzają za aktywne uczestnictwo  w życiu świetlicy                            

i wzorową postawę: 

-pisemną pochwałą wychowawcy  

-pochwałą dyrektora szkoły  

-nagrodą rzeczową 

 

21.Wychowawcy świetlicy mogą ukarać uczniów za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy: 

- pisemną naganą wychowawcy 

- pisemną naganą dyrektora 

 

22.Uczeń ma prawo odwołać się od kary - według zasad określonych w Statucie szkoły 

23.Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej przekazywane są wychowawcom klas, 

którzy uwzględniają uzyskane informacje przy ocenie z zachowania. 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacji regulaminu dokonano 03 września 2015. 

Zamiany w dokumencie wprowadzono zarządzeniem  1/2018 

Zamiany w dokumencie wprowadzono zarządzeniem  15 /2018. 

                                                Zamiany w dokumencie wprowadzono zarządzeniem  18 /2020. 

 


