
                                                     

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą zapewniającą dzieciom 
opiekę w  godz. 6.30- 17.30 w dniach zajęć dydaktycznych. 

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie przebywający dłużej w szkole ze względu na czas 
pracy ich rodziców, inne okoliczności oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia”, 
wypełnionej i złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Uczniowie przebywają w świetlicy do czasu  odebrania ich przez rodziców lub osoby 
upoważnione, wymienione w Karcie Zgłoszenia. 

4. Nauczyciel może zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu lub opuszczenie 
świetlicy z inną osobą pod warunkiem otrzymania pisemnej dyspozycji rodzica 
(opiekuna prawnego). 

5. Dzieci ze świetlicy powinny być odbierane przez rodziców lub osoby upoważnione 
przed godziną 17.30. 

6. Rodzice mogą upoważnić do odbierania swojego dziecka ze świetlicy inne osoby 
pełnoletnie, starsze rodzeństwo  jeśli ukończyło 13 rok życia (podając dane 
upoważnionych osób w „Karcie zgłoszenia”), bądź wyrazić zgodę na samodzielny 
powrót dziecka do domu. 

7. Czas osobistego zgłoszenia się po ucznia uznaje się za przejęcie opieki 
i  odpowiedzialności za niego. 

8. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka o czasie rodzice powinni 
skontaktować się z nauczycielem świetlicy w celu ustalenia dalszej drogi 
postępowania. /tel.  533 317 951/. 

9. Uczniowie dojeżdżający po zakończonych lekcjach opuszczają świetlicę  
wraz z opiekunem szkolnego autobusu lub pod opieką nauczyciela świetlicy. 

10. W świetlicy prowadzone sa zajęcia zgodnie z Planem Pracy Świetlicy w grupach 
wychowawczych. Uczniowie stosuja się do ustalonych zasad oraz uwag i poleceń  
nauczycieli. 

11. Na czas pobytu w świetlicy rodzice zapewniają dziecku materiały potrzebne do zajęć i 
dostarczają je do świetlicy 
lub dokonują wpłaty wyznaczonej kwoty w sekretariacie szkoły najpóźniej do 30 
września. 

12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty np. 
telefony komórkowe itp. przynoszone przez uczniów. 

13. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, logopedą, pielęgniarką w celu zapewnienia wychowankom 
prawidłowego funkcjonowania w grupie świetlicowej oraz wyeliminowania 
i rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów. 

 
 


