
 
 

 

 

 

 

NASZA ŚWIETLICA WSZYSTKICH 

ZACHWYCA 

 

 

           
 



 
Zapewnia uczniom 

zorganizowaną opiekę 

wychowawczą, 

umożliwiającą rozwój 

osobowości. 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

Wzbogaca potrzeby 

uczniów, rozwija ich 

zainteresowania. 
 

 

 

Rozwija umiejętności pracy 

indywidualnej  

oraz współdziałania 

 w grupie. 
 

 

 

 

 

 

 Propaguje aktywne formy 

spędzania wolnego czasu. 
 

 

 

 

 

 

 



Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej  

w godzinach: 

 

Poniedziałek 1130-1430
 

Wtorek 800-1000 

1130-1430
 

Środa 930-1430
 

Czwartek 1130-1430
 

Piątek 1130-1430
 

 

 

 

Nauczyciele pracujący na świetlicy: 

 

 Monika Ciupa 

 Mariola Wielicka 

 Małgorzata Szot-Wróblewska 

 Janina Szewczyk 

 Zbigniew Kryczka 

 
 

 

 Regulamin świetlicy: 

 
 Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się                  

do wychowawcy świetlicy natychmiast po skończonych 

zajęciach dydaktycznych i przed ich rozpoczęciem. 

 Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik, w którym 

notowane  są obecności uczniów. 

 Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych tylko               

w formie pisemnej przez rodziców. 



 Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny                          

za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia              

po zajęciach dydaktycznych do chwili przekazania               

ich rodzicowi( opiekunowi). 

 O złym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy 

powiadamia wychowawcę klasy. 

 Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić dyrektora 

szkoły o nagminnie powtarzających się nieobecnościach 

uczniów. 

 Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione         

w niej rzeczy. 

 Uczniowie są zobowiązani do poszanowania mienia 

świetlicowego. 

 Po skończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani                  

do pozostawienia po sobie porządku. 

 Każde wyjście ze świetlicy należy zgłosić wychowawcy 

świetlicy. 

 Rodzice zobowiązani są wskazać osoby  odbierające dziecko 

oraz sposób opuszczania przez niego świetlicy szkolnej. 

 Rodzice są zobowiązani do przestrzegania wcześniej 

zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. 

 W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez 

osobę, której danych rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy. Osoba ta powinna mieć pisemne 

upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka, 

że taka sytuacja będzie miała miejsce. 

 Rodzice i opiekunowie zobowiązania są każdorazowo zgłaszać 

się do wychowawcy świetlicy, gdy odbierają dziecko. 

 Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez ich dziecko w świetlicy szkolnej. 

 W sali świetlicowej mogą przebywać tylko uczniowie                        

oraz nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę. 

 Przed wejściem do sali świetlicowej uczeń powinien umyć           

lub zdezynfekować ręce. 



 Uczniowie poszczególnych klas spędzają czas na świetlicy                     

w wyznaczonych dla nich miejscach. 

 Uczeń posiada własne przybory i pomoce, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia 

 lub w tornistrze. 

 Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

 Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami               

z danej klasy.  

 Posiłki podawane i odbierane są bezpośrednio przez 

nauczycieli dyżurujących na świetlicy w czasie przerw 

obiadowych. 

 Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy 

sygnalizuje chęć odbioru dziecka ze świetlicy, dzwonkiem 

znajdującym się w „strefie rodzica”. 

 Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej                    

oraz  ich rodzice (opiekunowie prawni) są ściśle zobowiązani 

do przestrzegania regulaminu świetlicy.  

 

 

 

 


