
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

KLAS IV - VIII 

ZKiW w KOLBUDACH 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00 

 

2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać 

 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej 

 uczniowie dojeżdżający do szkoły i oczekujący na rozpoczęcie lekcji  (przyjazd 

autobusem bezpośrednio poprzedzającym godzinę rozpoczęcia zajęć w szkole) 

 uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, języku obcym lub zwolnieni z 

innych zajęć 

 uczniowie mający zastępstwo w świetlicy 

 

      3. Uczniowie korzystający ze świetlicy są zobowiązani  

- podporządkować się poleceniom wychowawców 

- zgłaszać każde przyjście i wyjście ze świetlicy 

- szanować cudzą własność 

- dbać o powierzony im sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także o porządek i estetyczny 

wystrój pomieszczeń 

- dawać dobry przykład młodszym kolegom, poprzez kulturalne zachowanie i dbałość 

o czystość języka polskiego 

- przestrzegać zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy. 

 

4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, 

zarówno za ich uszkodzenie jak i zgubienie. 

 

5. Osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. O 

zaistniałej sytuacji poinformujemy dyrekcję szkoły. 

  

6. Chore dzieci, wychowawca klasy\nauczyciel uczący/wychowawca świetlicy przekazuje 

pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie czeka na odbiór przez rodziców. 

 

7. W przypadku opuszczenie świetlicy przez ucznia bez pozwolenia, wychowawca 

świetlicy o zdarzeniu powiadamia wicedyrektora, rodziców, wychowawcę klasy i nie 

ponosi odpowiedzialności za dziecko. 

 

8. W razie wielokrotnego naruszenia regulaminu świetlicy, ucznia obowiązują kary 

zgodne z regulaminem szkoły. O nagannym zachowaniu dziecka zostaje powiadomiony 

wychowawca, pedagog szkolny i rodzica 



9.  W czasie spożywania obiadu, wychowawca świetlicy pełni dyżur w stołówce szkolnej. 

 

10. Po zajęciach lekcyjnych nauczyciel wychowawcza pełni dyżur na przystanku szkolnym, 

czuwając nad bezpieczeństwem dzieci. 

 

11. W czasie przerw uczniowie opuszczają świetlicę, w celu jej przewietrzenia. 

 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa Covid19 w świetlicy 

 

1. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk w jednym 

pomieszczeniu. 

 

2. Nauczyciel będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 

przez dziecko twarzy podczas kichani czy kasłania. 

 

 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel\wychowawca świetlicy wietrzy 

salę. Salę wietrzone będą w ciągu dnia w godzinnych odstępach 

czasowych. 

 

4. Szczególne zwracanie uwagi na częste mycie rąk wodą z mydłem. 

 

 

5. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych. 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

kl. 4-8 

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach 

na rok szkolny 2021/22 

Kartę wypełniają rodzice prawni opiekunowie dziecka 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

Imię  i nazwisko dziecka………………………………………………………………………. 

                                                                                                   klasa………….. 

Urodzonego dnia   …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych) 

………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów 

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….. 

Uczeń/uczennica korzystać będzie z zajęć świetlicowych: 

- przed lekcjami 

- w czasie trwania lekcji religii 

- po lekcjach (odpowiednie zakreślić) 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu. 

……………………………………………………………… 

(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


