
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM.J. BRZECHWY W RADWANICACH 

  
1. Podstawowe zadania świetlicy to:  
• opieka wychowawcza  
• aktywny wypoczynek  
• organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  
• rozwijanie kreatywności i samodzielności  
• wdrażanie do dyscypliny pracy w grupie  
• kształtowanie nawyków związanych z kulturą i higieną  
• zapewnienie czasu i miejsca do odrabiania lekcji.  
2. Świetlica organizowana jest dla uczniów kl. 1 – 8 SP Radwanice. 
3. Godziny pracy świetlicy corocznie dostosowane są do potrzeb uczniów.  
4. Grupa świetlicowa może liczyć do 25 dzieci.  
5. Zapisy do świetlicy odbywają się do końca pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego.  
6. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców pracują i nie mogą zapewnić innej 
opieki dla swoich dzieci.  
7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w zajęciach świetlicowych niż przewiduje 
regulamin o przyjęciu do świetlicy decydować będzie komisja złożona z dyrektora szkoły, kierownika 
świetlicy, nauczycieli świetlicy, wychowawców klas oraz przedstawicieli Rady Rodziców.  
8. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek przestrzegać ładu i porządku, życzliwie odnosić 
się do współuczestników zabaw, polubownie rozwiązywać zaistniałe konflikty, stosować się do 
poleceń nauczyciela.  
9. Ze świetlicy będą wypisywane dzieci, które notorycznie sprawiają kłopoty wychowawcze, nie 
potrafią dostosować się do przyjętych zasad pracy i odpoczynku. Skreślenie z listy świetlicy może 
nastąpić jedynie w porozumieniu z rodzicami dziecka.  
10. Odbieranie dzieci ze świetlicy może odbywać się tylko poprzez osobiste poinformowanie 
odbierającego o fakcie zabierania dziecka.  
11.Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w czasie, w którym się po nie zgłosi. 
12. Jeżeli dziecko jest odbierane przez osobę niewpisaną na karcie zapisu do świetlicy rodzic jest 
zobowiązany dostarczyć pisemne upoważnienie do odbioru.  
13. Dziecko odebrane ze świetlicy nie może zostać w tym samym dniu ponownie do niej przyjęte. 
14. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 17.00. Nieodebranie 
dziecka skutkuje konsekwencjami prawnymi. 
15. Po przyjęciu dziecka do odpowiedniej grupy świetlicowej, każdy rodzic zobowiązany jest 
dostarczyć do świetlicy wyprawką świetlicową składającą się z przyborów szkolnych. Szczegółowa 
lista rzeczy podawana jest na pierwszym zebraniu świetlicy i stronie internetowej szkoły.  
16. Dziecko przebywające w świetlicy musi mieć odpowiedni do pory roku strój zewnętrzny, 
zapewniający ciepło w czasie zabaw na świeżym powietrzu.  
17. Rodzice mają obowiązek zadbać o odpowiednią ilość jedzenia i picia na cały dzień pobytu dziecka 
w świetlicy.  
18. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy rzeczy cennych (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 
ich zniszczenie lub zaginiecie), a także rzeczy niebezpiecznych, np.: drobnych ostrych elementów, 
butelek szklanych itp. 
19. Dzieci zapisane do świetlicy a posiadający pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót 
do domu po zakończonych lekcjach muszą osobiście zgłaszać nauczycielowi świetlicy chęć powrotu 
w celu zweryfikowania takiej zgody. 

  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.  

 
 


