
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KOŁOBRZEGU 

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących oraz uczniowie oczekujący na autobusy szkolne. 

2. Zapisów do świetlicy dokonuje się na podstawie KART ZGŁOSZEŃ DO ŚWIETLICY oraz 
ZAŚWIADCZEŃ O ZATRUDNIENIU obojga rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej zmianie 
ich danych lub danych dziecka. 

4. Uczeń od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu przebywa pod opieką wychowawców    
i nie może oddalać się bez ich zgody. 

5. Nie podlega opiece wychowawców uczeń, który nie zgłosił i nie zapisał się do świetlicy. Obowiązkiem 
dziecka jest powiadomienie o swoim przyjściu wychowawców świetlicy. 

6. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym 
upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie wychowawców 
świetlicy. 

7. Osoby niewpisane w upoważnieniu stałym, odbierają dziecko za pisemnym upoważnieniem jednorazowym 
rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego. 

8. Dziecko może również wrócić samo do domu za pisemnym przyzwoleniem rodziców/opiekunów 
prawnych. Swoje wyjście musi zgłosić wychowawcom świetlicy. 

9. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 
muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego 
upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

10. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 – 16.30. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 
punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godz. 16.30. O sytuacji nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz 
braku kontaktu z jego rodzicem/opiekunem prawnym wychowawca informuje dyrektora szkoły. 

11. Jeżeli w takcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten 
zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

12. Pobyt w świetlicy ograniczony jest do niezbędnego minimum. 

13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw lub na boisku szkolnym. 

14. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 
przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 
higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust), 
poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

15. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 
rodzice lub opiekunowie dziecka. 

16. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty 
wartościowe i osobiste. 

17. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 



18. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem               
i psychologiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

19. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub izolacji. 

20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę powinien 
odizolować ucznia. Następnie niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego o konieczności 
pilnego odebrania go ze szkoły. 

21. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem ucznia z listy wychowanków 
uczęszczających do świetlicy. 


