
  Załącznik nr 9                 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY – S. P. nr 21 

 w Gorzowie Wlkp. 

 

&1. Zasady ogólne 

 

1.Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów: 

a) obojga rodziców pracujących zawodowo, 

b) nie uczęszczających na lekcje religii,,  

c) oczekujących na zajęcia pozalekcyjne, 

d) dojeżdżających z poza Gorzowa Wlkp. 

2. Opieka wychowawcza jest bezpłatna. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie)są zobowiązani wyposażyć dziecko do 15.10 każdego roku 

w wyprawkę, której zawartość ustalają wychowawcy świetlicy uwzględniając artykuły 

papiernicze do prac plastycznych. 

4. Godziny pracy świetlicy ustalane są na dany rok szkolny. 

 

&2. Zasady zapisu do świetlicy szkolnej 

 

1.Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka. 

2.Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka rodzice składają u kierownika świetlicy do 

15.wrzesnia danego roku szkolnego. 

3.kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje kierownik i pracownicy świetlicy. 

 

&3. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 

1.Uczniowie klas I-III przychodzą do świetlicy przed i po zajęciach szkolnych samodzielnie, 

albo pod opieką rodziców lub opiekunów. 

2.Podczas przebywania w świetlicy szkolnej uczniowie zobowiązani są do: 

a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 



c) zgłaszania do wychowawcy wszelkich niedyspozycji i wypadków, 

d) przestrzegania dyscypliny, 

e) dbania o czystość i porządek, 

f) szanowania gier i przyborów,  

g) zmiany obuwia, 

h) zgłaszania do wychowawców wszelkich wyjść i nieobecności. 

 

&4. Zasady odbioru uczniów ze świetlicy. 

 

1.Ze świetlicy uczniowie są odbierani przez rodziców lub osoby upoważnione do odbioru na 

piśmie. 

2.Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę lub 

oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze  ze szkoły do 

domu. 

3.Dzieci ze świetlicy muszą być odbierane w wyznaczonym czasie. 

4.Wychowawcy odpowiadają za dziecko, które jest w świetlicy, lecz nie odpowiadają za 

dziecko, które po skończonych zajęciach samodzielnie poszło do domu lub przed lekcjami nie 

pojawiło się w świetlicy. 

 

&5.Zasady zwolnień ze świetlicy. 

 

1.Wychowankowie samodzielnie wychodzący ze świetlicy zwolnieni są tylko za pisemną 

zgodą rodziców z adnotacją o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu. 

 

&6. Dokumentacja świetlicy szkolnej. 

 

1.Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy, 

2.Roczny plan pracy, 

3.Dzienniki zajęć grup zadaniowych, 

4.Dzienniki obecności i tematyki zajęć. 

 

 


