
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY                                        
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERZGOWIE 

 
 

1. Świetlica szkolna jest formą wychowawczo – opiekuńczej działalności 
szkoły. 
 

2.  Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 720 do 1500. 
 

3.  Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie dojeżdżający z klas 0 - VI.  
 

4. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy według obowiązujących 
procedur (  załącznik nr 1) na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ 
prawnych opiekunów ( KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY  
- załącznik nr 1a ). 
 

5. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, mają określone prawa                              
i obowiązki ( załącznik nr 2). Tworzą grupy wychowawcze  liczące  25  osób. 
Mogą korzystać z wyposażenia świetlicy. Rodzice / prawni opiekunowie 
ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślnie wyrządzone przez dziecko 
szkody.  
 

6.   W świetlicy organizowane są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w formie 
grupowej i indywidualnej. 
 

7. Realizowane zajęcia świetlicowe odbywają się według ramowego 
tygodniowego  i dziennego rozkładu.  
 
 

8.  Zachowanie uczniów w czasie zajęć świetlicy wychowawca omawia                       
na indywidualnych spotkaniach z rodzicami oraz wychowawcami klas na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Informacje o uczniu wpływają na 
śródroczną i roczną ocenę z zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie. 
 
 

9. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców/ prawnych opiekunów lub 
osoby przez nich upoważnione pisemnie zgodnie z ustalonymi ZASADAMI 
OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ JEJ PODOPIECZNYCH                            
( załącznik nr 3). 
 
 



10.  W świetlicy wymagane są pisemne upoważnienia rodziców w przypadku: 
a) samodzielnego wyjścia dziecka; 
b) odbierania dziecka przez inne niż wymienione w karcie zgłoszenia osoby. 
 

11. Wychowankowie nie mogą samowolnie opuszczać zajęć bez uprzedniego 
zgłoszenia u wychowawcy.  
 
12. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy na podstawie pisemnej 
deklaracji rodziców o wypisaniu dziecka ze świetlicy. 
 

13. Wychowawcy świetlicy prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami 
resortu oświaty: 
a) Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej, 
b) Miesięczne Plany Zajęć, 
c) Dzienny i Tygodniowy Ramowy Rozkład Zajęć, 
d) Dziennik zajęć, 
e) Karty Zgłoszenia Ucznia do świetlicy. 
 

                                                                                                                   
Wychowawcy świetlicy 


