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Regulamin świetlicy szkolnej „w holu” 

/dla uczniów klas 4 – 8/, 

w Szkole Podstawowej nr 4, im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

 

I. Wstęp  

1.Świetlica szkolna w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,                           

ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych                    

w planie pracy oraz programie wychowawczo - profilaktycznym. 

2.Ze świetlicy korzystają uczniowie klas 4 – 8 przed i po zajęciach oraz uczniowie, którzy mają 

okienko w zajęciach a także z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki.  

3.Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej, składanej do wychowawcy świetlicy szkolnej w holu. Rodzic zapisując dziecko do 

świetlicy zapoznaje się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

4.Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku do przyjęcia do 

świetlicy szkolnej.  

II. Organizacja pracy 

1.Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły.  

2.Świetlica czynna jest w godzinach od 07:30 – 16.00, z wyjątkiem uroczystości szkolnych                   

i przerw świątecznych, wakacyjnych i innych, podanych uprzednio do wiadomości rodziców. 

3.Rodzic jest zobowiązany do odebrania swego dziecka ze świetlicy do godziny 16.00. 

4.Rodzic ma prawo do pełnej informacji o tym, jak jego dziecko funkcjonuje  w świetlicy.  

5.Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcą świetlicy, w celu prawidłowego i 

bezpiecznego przebywania w niej uczniów. 

6.Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji przekazanych 

przez dziecko lub osoby trzecie. Każda decyzja rodzica musi być przekazana na piśmie.   

7.Ze świetlicy dziecko odbierane jest przez rodzica lub osobę wskazaną w piśmie rodzica. 

8.Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, składają pisemne 

oświadczenie o ponoszonej odpowiedzialności za dziecko od chwili opuszczenia świetlicy              

i w drodze do domu.  

8. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę tylko za zgodą wychowawcy i na czas określony przez 

niego ( np. wyjście do czytelni, biblioteki, stołówki). 

11.Zanim dziecko opuści świetlicę musi zgłosić ten zamiar wychowawcy świetlicy. 

12.Za szkody materialne, wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. 
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13.Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które dziecko zgubiło 

lub uległy zniszczeniu przez kogokolwiek.  

III. Prawa i obowiązki uczniów  

1.Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będących na 

wyposażeniu świetlicy, rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, zgłaszania swego 

przyjścia a później wyjścia ze świetlicy, zachowywania się zgodnie z przyjętymi zasadami oraz 

używania form grzecznościowych wobec wychowawców i innych osób w świetlicy.  

2.Jeśli uczeń posiada telefon lub inne urządzenie musi ono być wyłączone lub co najmniej 

wyciszone. Korzystać z telefonu może uczeń tylko za zgodą wychowawcy świetlicy, gdy                   

np. chce komunikować się z rodzicem lub w celach edukacyjnych. Nagrywanie dźwięku, 

obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych 

(smartwatchów, tabletów), jest zakazane. Ładowanie telefonu i urządzeń w świetlicy jest 

możliwe tylko za zgodą wychowawcy. W wypadku rażącego łamania zasad korzystania                        

z urządzeń, mogą one być odebrane i przekazane do sekretariatu szkoły lub oddane 

bezpośrednio rodzicom/opiekunom. 

3.Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz Statutu. 

IV. Współpraca z Rodzicami  

1.Oczekiwany jest bezpośredni kontakt, gdy dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze 

świetlicy.  

V. Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z Covid – 19 

1.Uczniowie przebywający w szkole, w świetlicy mają obowiązek przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w tym zakresie. Uczniowie przestrzegają dystansu społecznego 1,5 – 2 metrów, 

dezynfekują ręce, często myją ręce ciepłą wodą używając mydła. 

2.Do świetlicy nie wolno wchodzić ani tam przebywać osobom trzecim z wyjątkiem rodziców 

3.Maseczki zasłaniające usta i nos obowiązują w każdej przestrzeni wspólnej: korytarz, toaleta, 

wejście do świetlicy. Rodzic przebywa na terenie szkoły w maseczce. 

 

Wychowawcy świetlicy 

Ewelina Nonckiewicz  

Andrzej Kłosowski 

 


