
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Szkoły Podstawowej Nr 14 Mistrzostwa Sportowego im. Jacka Kuronia w Żorach  

  

1. Świetlica szkolna jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w godzinach wyszczególnionych w 

harmonogramie na dany rok szkolny, adekwatnie do potrzeb rodziców i dzieci oraz 

planu zajęć lekcyjnych. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

świetlica jest czynna na pisemną prośbę rodziców zgłoszoną najpóźniej na tydzień 

przed dniem wolnym. 

 

2. Świetlica jest nieczynna w dni świąt narodowych, dni ustawowo wolne od pracy oraz 

podczas: zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych 

i ferii letnich zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Kalendarz roku szkolnego, na 

dany rok szkolny, jest publikowany corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

3. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą. Przeznaczona jest dla 

uczniów, których obydwoje rodzice/opiekunowie pracują zawodowo oraz uczniów nie 

uczęszczających na lekcje religii, na lekcje wychowania do życia w rodzinie oraz 

zwolnionych z basenu.  

 

4. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. Ponadto podczas zajęć świetlicowych opiekunowie mogą korzystać 

z innych pomieszczeń szkolnych: sal lekcyjnych, sal gimnastycznych. Zajęcia 

świetlicowe mogą odbywać się również poza budynkiem na boisku szkolnym.   

 

5. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę 

zgłoszenia dziecka do świetlicy, na dany rok szkolny, w terminie do 10 września, 

zawierającą dane dziecka i rodziców/opiekunów. Karta jest dostępna na stronie 

internetowej szkoły.  

 

6. W wyjątkowej sytuacji dziecko może zostać przyjęte do świetlicy jednorazowo na 

podstawie wypełnionej karty zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy. 

 

7. Wyjście ze świetlicy do domu odbywa się na zasadach ustalonych z rodzicami na 

podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny.   

a. w przypadku dzieci poniżej siódmego roku życia uczniowie opuszczają świetlicę tylko i 

wyłącznie pod opieką rodzica lub upoważnionej przez nich osoby wskazanej w Karcie 

zgłoszenia.  



b. w przypadku dzieci starszych rodzice wyrażają swoją wolę, co do sposobu powrotu 

dziecka do domu w formie pisemnej w Karcie zgłoszenia poprzez odpowiednie 

adnotacje:  

• oświadczenie rodzica, że dziecko wraca do domu samodzielnie;  

• oświadczenie rodzica, że dziecko odbierane jest ze świetlicy przez rodziców lub inne 

dorosłe osoby wymienione imiennie.  

• w przypadku samodzielnego powrotu do domu dziecka siedmioletniego i starszego 

rodzice ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie w 

Karcie zgłoszenia.  

 

8. O wszelkich zmianach opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy 

osobiście lub pisemnie. Zwolnienie z zajęć w danym dniu może nastąpić jedynie w 

przypadku osobistego zgłoszenia u wychowawcy świetlicy lub na piśmie. Jeżeli nie 

zostanie to dopełnione, dziecko będzie normalnie uczestniczyć w zajęciach 

świetlicowych.  

 

9. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które:  

• nie zgłosiło się do świetlicy w przypadku nieuczęszczania na lekcje religii/wdż  

• po zakończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy i samodzielnie opuściło teren 

szkoły.   

  

10. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i 

punktualnego odbierania dzieci.  

  

11. Uczestnicy zajęć w świetlicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu, wyposażenia 

świetlicy, gier oraz prac i własności innych.   

  

12. Wychowanków świetlicy obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, 

regulaminów szkoły oraz zasad BHP.   

  

13. Zabrania się przynoszenia do świetlicy telefonów komórkowych, urządzeń 

technicznych oraz innych cennych rzeczy. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu. Obowiązuje również 

zakaz przynoszenia przez uczniów własnych zabawek i gier oraz przedmiotów 

potencjalnie niebezpiecznych.   

  

14. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego 

do świetlicy.   

  



15. Wobec uczniów niestosujących się do regulaminu świetlicy zostaną wyciągnięte 

konsekwencje statutowe.   

 

16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 

świetlicy.   
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