
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY  

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZTUTOWIE 

 
I Zasady ogólne. 

 
1. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.45 – 16.00. 
2. Opieką świetlicy objęci są  uczniowie: 

a) dojeżdżający, 
b) nie uczęszczający na lekcje religii, 
c) zapisani przez rodziców. 
d)  oczekujący na zajęcia dodatkowe. 

3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie:  
a) rodziców pracujących zawodowo, 
b) z rodzin niepełnych, 
c) wychowawczo zaniedbanych, 
d) z rodzin wielodzietnych, 

4. Do świetlicy przyjmowani są w miarę możliwości wszyscy zainteresowani. 
5. Opieka wychowawcza  w świetlicy jest bezpłatna. 

 
II Zasady zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. 
 

1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka (załącznik). 
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice składają u kierownika świetlicy. 

 
III Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej. 
 

1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie przed lekcjami i po zajęciach. 
2. Podczas przebywania w świetlicy wychowankowie zobowiązani są do: 
a) dbania o  bezpieczeństwo swoje i innych, 
b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 
c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków, 
d) przestrzegania dyscypliny,  
e) dbania o czystość i porządek, 
f) zmiany obuwia, 
g) zgłaszania do wychowawcy wszystkich wyjść (biblioteka szkolna, toaleta). 
3. Uczniowie dojeżdżający autobusem po skończonych zajęciach oczekują na autobus   w świetlicy. 
4. Uczniowie dojeżdżający podczas oczekiwania na autobus są pod opieką wychowawcy. 

 
IV Zasady odbioru dziecka ze świetlicy. 
 

1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione  na 
piśmie. 

 
V Zasady zwolnień ze świetlicy. 
 

2. Uczniowie znajdujący się pod opieką świetlicy zwolnieni są tylko na pisemną prośbę rodziców lub 
opiekunów prawnych z adnotacją  o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu. 

3. W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy po zajęciach lekcyjnych do domu 
zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy. 

 
 
VI Dokumentacja świetlicy szkolnej. 
 

1. Do dokumentacji świetlicy szkolnej należą: 
a) Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, 
b) Karty zgłoszenia dziecka na posiłki, 
c) Roczny plan pracy, 
d) Okresowe plany pracy grup świetlicowych, 
e) Dzienniki zajęć, 
f) Listy obecności uczniów dojeżdżających. 


