
REGULAMIN ŚWIETLICY OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3  

IM. JOANNY VON SCHAFFGOTSCH-GRYZIK W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 
1. Świetlica szkolna jest bezpłatna, czynna od godziny 630 do 1600. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są: 

a) uczniowie klas I- III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących,  

rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 

b) w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV- VIII. 

3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonywane jest na podstawie karty 

zgłoszenia wypisanej co roku przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka. 

4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do jak 

najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia. 

5. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć przez rodziców /prawnych opiekunów osobiście  

lub w formie pisemnej. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice /prawni opiekunowie lub wyznaczone przez 

nich osoby. 

7. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać: 

a) uczniowie niezapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowane zajęcia lekcyjne 

lub pozalekcyjne, 

b) uczniowie danej klasy skierowani przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły  

w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za 

nieobecnego na lekcji nauczyciela. 

8. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie ze Szkolnym Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym i Planem Pracy Świetlicy. 

9. Wychowawcy świetlicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów w czasie ich pobytu w 

świetlicy. 

10. Uczniowie powinni: 

a) brać udział w przygotowanych zajęciach świetlicowych, 

b) opuszczać świetlicę tylko za zgodą wychowawcy, 

c) opiekować się młodszymi kolegami i zawsze im pomagać, 

d) starannie odrabiać zadania domowe, 

e) kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć świetlicowych i posiłków, 

f) dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd pomieszczeń, 

g) szanować sprzęt, pomoce, 

h) oszczędnie gospodarować materiałami. 

11. Uczniowie przebywający w świetlicy spożywają obiad od godziny 1220 do godziny 1240. 

12. W świetlicy stosowane są wyróżnienia: 

a) słowne wyróżnienie przez wychowawcę, kierownika lub dyrektora szkoły, 

b) pochwała przekazana rodzicom /prawnym opiekunom, wychowawcy klasy. 

13. W świetlicy stosowane są kary: 

a) upomnienie przez wychowawcę lub kierownika, 

b) poinformowanie rodziców /prawnych opiekunów, wychowawcę klasy o nagannym 

zachowaniu, 

c) nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

 

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej w związku z epidemią COVID-19: 

 

14. Do świetlicy szkolnej przychodzą uczniowie, którzy oczekują na lekcje, lub są po lekcjach. 

15. Uczniowie, którzy przychodzą do świetlicy myją lub dezynfekują ręce. Dzieci podzielone są na 

grupy kilkuosobowe. W miarę możliwości uczniowie zachowują dystans społeczny 1,5m. 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

17. Świetlicę należy wietrzyć co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

18. Nauczyciel świetlicy zachowuje czystość powierzchni i monitoruje czystość rąk u dzieci. 

19. Po zakończonych zajęciach świetlicowych, sala jest czyszczona, wietrzona. 

 

 
     Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 r. 

 


