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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Regulamin świetlicy szkolnej jest częścią regulaminu szkolnego. 

2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać tylko zapisani uczniowie .  

3. Uczniów pisemnie zgłaszają rodzice i wpłacają opłatę w wysokości 100,- Kc/miesąc, 

opłata dla uczniów korzystających  tylko z kółek wynosi 70,- Kč/miesiąc. Opłatę 

należy wpłacić w pierwszym tygodniu miesiąca. 

4. W uzasadnionych sytuacjach uczeń może być zwolniony z odpłatności po okazaniu 

odpowiednich dokumentów. 

5. Uczniowie przychodzą do świetlicy rano i po skończonych lekcjach . 

6. Obecność uczniów zapisanych do świetlicy jest obowiązkowa, nieobecność musi być 

usprawiedliwiona przez rodziców. 

7. Wychowawca nie odpowiada za ucznia, który nie przyszedł do świetlicy. 

8. Ze świetlicy uczniowie odchodzą sami za pisemną zgodą rodziców wg zapisu na 

zgłoszeniu lub są zabierani przez upoważnione osoby. O swoim odejściu informują 

wychowawczynię. 

9. Każda zmiana w odejściu ucznia musi być pisemnie lub telefonicznie  zgłoszona przez 

rodziców. 

10. Rodzice mogą pisemnie odgłosić ucznia z świetlicy w ciągu roku szkolnego. 

11. Za bezpieczeństwo uczniów  w świetlicy szkolnej odpowiada wychowawczyni 

oddziału lub zastępujący ją nauczyciel. 

12. Uczniowie zobowiązani są dbać  o  bezpieczeństwo i zdrowie swoje  i swoich 

kolegów. Przestrzegają higieny osobistej. 

13. Uczniowie powinni być kulturalni wobec kolegów i pracowników szkoły oraz 

okazywać im szacunek. 

14. Zajęcia w świetlicy organizuje wychowawczyni, uczniowie powinni ją respektować i 

kierować się jej poleceniami. 

15. Uczniowie właściwie korzystają z mebli, urządzeń i zabawek oraz szanują je. 

16. Sprzątają po skończonych zajęciach i zabawie. 

17. Wyjście z świetlicy do innych pomieszczeń szkolnych, na boisko lub poza teren 

placówki odbywa się wyłącznie z wychowawczynią. 

18. Uczniowie nie mogą opuścić świetlicy bez zgody wychowawczyni. 

19. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczniów. 

20. Za zachowanie niezgodne z regulaminem – poważne wykroczenie, uczeń może być 

wykluczony z świetlicy szkolnej. 

  

Kierownik świetlicy szkolnej: Lenka Stonawska 

Bukowiec, 28.8.2015 

 

 


