
Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Widuchowej 

 

I. Zagadnienia ogólne 
 

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów Zespołu Szkół w Widuchowej ,którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców [opiekunów prawnych] lub organizację dojazdu do szkoły. 

2. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie w przypadku: 

– nieuczęszczania na lekcje religii – zgodnie z wykazami przygotowanymi przez wychowawców klas , 

– zwolnień z wychowania fizycznego 

– zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

– rodzinnych problemów , wynikłych z przyczyn losowych , wymagających nagłego zapewnienia opieki dziecku, 

po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy świetlicy oczekiwaniu na zajęcia poza lekcyjne lub odwóz szkolnym autobusem; 

3. Na II piętrze znajduje  się świetlica  dla  Szkoły    Podstawowej  i  oddziału  przedszkolnego,  na parterze dla 

Gimnazjum 

4. Nauczyciel świetlicy jak każdy nauczyciel ocenia zachowanie uczniów min. poprzez wpisywanie uwag i 

pochwał do dziennika lekcyjnego. 

5. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na semestralną i końcowo roczną ocenę z zachowania. 
  

II. Organizacja prac świetlicy 
  
1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z pracą szkoły. 

2. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 do 15.00 . 

3. Dziecko , które nie ukończyło 7 lat może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez rodzica/opiekuna prawnego 

lub inną pełnoletnią osobę upoważnioną do odbioru dziecka oraz starsze rodzeństwo co najmniej 10 letnie. 

4. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy lub 

pokrywają koszty zakupu danego mienia na świetlicy. 

 

III. Obowiązki ucznia w świetlicy 
 

a) Dbać o ład i porządek w świetlicy , 

b) Zostawić tornister , ubranie wierzchnie w wyznaczonym miejscu w świetlicy , 

c) Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 

d) Każdy uczeń, który chce opuścić świetlicę, musi poinformować o tym wychowawcę świetlicy i 

uzyskać jego pozwolenie na wyjście 

e) Informować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie , 

f)  Aktywnie uczestniczyć w zajęciach , 

g) Zachowywać się kulturalnie w świetlicy , tak, aby nie przeszkadzać innym. 
h) Przestrzegać regulaminu szkoły 

 

IV. Prawa ucznia w świetlicy 
 

a)  Znajomości swoich praw i obowiązków , 

b)  Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach , zabawach i imprezach 

c)  Rozwijania samodzielności i aktywności społecznej , 

d)  Rozwijania swoich zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień , 

e) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

f) Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce , 

g) Korzystania z pomieszczeń świetlicowych , materiałów plastycznych, zabawek i gier. 

 

Zasady zwolnień ze świetlicy 
 

1. Wychowankowie zwolnieni są ze świetlicy szkolnej tylko na pisemną prośbę rodziców w zeszycie kontaktów z 

adnotacją o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu 

2. Uczniowie dojeżdżający zwalniani są ze świetlicy tylko w przypadku osobistego odbioru dziecka przez 

rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie w zeszycie kontaktów, 

3. W przypadku gdy rodzice odbierają dziecko ze świetlicy po zajęciach lekcyjnych do domu zgłaszają ten fakt do 

opiekuna świetlicy , 

4. W przypadku gdy uczeń pozostaje w świetlicy dłużej niż jest zaplanowany jego pobyt w szkole powinien 

dostarczyć w zeszycie kontaktów do nauczyciela świetlicy pisemną informacją o ewentualnej godzinie powrotu do 

domu. 


