
  Regulamin Świetlicy Szkolnej 
      w  Szkole Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich  

w Koleczkowie w roku szkolnym 2022/2023 

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 7.45 oraz od godziny 11.45 do 17.00. 
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej przez rodziców/

opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, który należy złożyć u wychowawcy klasy 
w pierwszym tygodniu nauki. 

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III. 
W pierwszej kolejności dzieci: 

• obojga rodziców pracujących (wymagane pisemne oświadczenie rodziców) 
• rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci (wymagane pisemne 

oświadczenie rodzica), 
• w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie kl. IV-VIII zgodnie z powyższymi        

kryteriami. 
1. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność w następnym dniu po rozpoczęciu roku szkolne-

go, a kończy w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym.          
2. Rodzic/opiekun wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oświadcza, że 

podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i zapoznaje się i akceptuje Regulamin Świetlicy. 
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy                         

i punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 
4. W przypadku nie odebrania dziecka na czas, wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje            

telefon do rodziców/opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka                  
z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka i fakt ten zostanie odnoto-
wany w dokumentacji świetlicowej. Jeżeli sytuacja się powtórzy wychowawca powiadamia 
odpowiednie służby/instytucje. 

5. Uczniów kl. I-III po skończonych zajęciach lekcyjnych do świetlicy przyprowadza                
wychowawca klasy/nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję. Uczniowie klas starszych mają                 
obowiązek samodzielnie zgłosić się do świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach lekcyj-
nych. 

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
technicznych przyniesionych z domu. 

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw.  
8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania  

w świetlicy i czynnego udziału w zajęciach oraz odrabiania zadanych lekcji w godzinach na 
ten cel przeznaczonych (w czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza). 

9. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane przez rodziców           
w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, każda osoba odbierająca dziecko              
zobowiązana jest fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy. 

10. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców/opiekunów mogą samodzielnie wychodzić 
ze świetlicy do domu, po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy. 

11. Rodzice/opiekunowie, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną              
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas drogi ze szkoły do domu. 

12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej oraz 
zmianach w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie muszą 
powiadomić wychowawcę klasy lub wychowawcę świetlicy pisemnie. 

13. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 


