
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

W GŁUBCZYCACH 

 

 
 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 8:00 oraz od 12:30 do 15:30. 

2. Opiekę nad wychowankami świetlicy sprawują nauczyciele- wychowawcy świetlicy. 

3. Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka 

do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy. 

4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, 

a nie zgłosiło się do świetlicy. 

6. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby dorosłe wskazane przez 

rodziców/ prawnych opiekunów w karcie ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY. 

7. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do 

odbioru dziecka, na którym należy wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu 

osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka. 

8. Dziecko może samodzielnie wracać do domu, po wcześniejszym wypełnieniu przez rodziców/ prawnych 

opiekunów karty: ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU. 

9. Rodzic/ prawny opiekun nie może polecić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu ze świetlicy 

szkolnej. 

10. Dziecko w wieku do 7 roku życia może opuszczać świetlicę szkolną tylko pod opieką osoby, która osiągnęła 

co najmniej 10 rok życia. Gdy jest to osoba niepełnoletnia rodzic/ prawny opiekun wypełnia kartę:  ZGODĘ 

NA POWRÓT DZIECKA DO DOMU Z OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ.  

11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 

Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji zostanie 

poinformowany pedagog szkolny lub w szczególnym przypadku policja. 

12. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przestrzegania pracy świetlicy szkolnej. W sytuacji, gdy 

dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy szkolnej, nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

13. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu 

się. 

14.Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy, nikomu nie dokuczać, nie używać 

wulgarnego słownictwa, przemocy, nikogo nie przezywać, nie wyśmiewać się i nie obrażać kolegów. 

15. Negatywne i agresywne zachowanie wychowanków są zgłaszane rodzicom/prawnym opiekunom, 

wychowawcom i pedagogowi szkolnemu oraz będą odnotowane w zeszycie kontaktu lub e-dzienniku. 

16.Uczniowie dbają o porządek oraz estetyczny wygląd sali: tornistry, okrycia wierzchnie, gry odkładają na 

wyznaczone miejsce, nie niszczą sprzętu, gier, szanują cudzą i swoją własność. 

17. Podczas zajęć na podwórku szkolnym uczniowie nie wychodzą poza teren szkoły, nie wspinają się na 

ogrodzenia i nie bawią się w miejscach zabronionych. 

18. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez 

dzieci do szkoły. 

19. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych 

kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i 

funkcjonowanie dziecka w świetlicy szkolnej. 

 


