
Regulamin świetlicy 

 

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie zarówno przed jak i po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych. 

2. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za wychowanka świetlicy od czasu jego przyjścia lub 

przyjazdu do szkoły oraz po zakończonych zajęciach, do czasu odjazdu autobusem szkolnym 

lub wyjścia do domu. 

3. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych w danym dniu przez rodziców w formie 

pisemnej lub ustnej. 

4. Uczeń może być zwolniony na określony czas z zajęć świetlicowych w danym dniu na prośbę 

nauczyciela lub wychowawcy po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy. 

5. Odpowiedzialność za zwolnionych uczniów przejmują rodzice lub nauczyciel, który zwolnił 

uczniów. 

6. Uczeń może wyjść ze świetlicy (np. do toalety) tylko za zgodą wychowawcy świetlicy. 

7. Do autobusu szkolnego uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela świetlicy lub opiekuna 

podczas dowożenia, 15 minut przed odjazdem autobusu. 

8. Uczeń przebywający w świetlicy powinien: 

 słuchać poleceń wychowawcy świetlicy i się do nich stosować, 

 zachowywać się kulturalnie, cicho i spokojnie, 

 szanować mienie znajdujące się w świetlicy, 

 zachowywać porządek w miejscu nauki i zabawy, 

 stosować gry, zabawki i inne środki dydaktyczne zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 oddawać używane gry itp. W takim stanie w jakim zostały wypożyczone, 

 zgłaszać sprawy problemowe wychowawcom świetlicy. 

9. Uczeń przebywający w świetlicy może: 

 aktywnie uczestniczyć w życiu świetlicy podczas organizacji różnych imprez, 

 korzystać ze wszystkich gier dydaktycznych znajdujących się w świetlicy, 

 korzystać z pomocy nauczyciela przy odrabianiu prac domowych, 

 zwracać się o pomoc do wychowawcy świetlicy w rozwiązywaniu trudnych 

problemów. 

10. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, którzy dokonali terminowej wpłaty za wybrane 

posiłki. 

11. Uczeń korzystający ze stołówki powinien: 

 umyć ręce przed posiłkiem, 

 ustawić się w kolejce w ustalonym miejscu, 

 cicho i spokojnie oczekiwać na swoją kolejkę po odbiór posiłku, 

 samodzielnie odbierać posiłek i odnosić talerze po spożytym posiłku uważając aby nic 

nie rozlać i nie rozrzucić, 

 w przypadku rozlania posiłku niezwłocznie poinformować panie, które odbierają 

naczynia, 

 kulturalnie spożywać posiłek zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami (m.in. nie 

rozlewać posiłków płynnych, nie rzucać owocami). 

12. Uczeń nie może przekazywać posiłku innej osobie i nie może wynosić go poza teren świetlicy 

z wyjątkiem owoców i soczków w kartonach. 


