
Załącznik

Informacje związane z funkcjonowaniem świetlicy 

1. Świetlica czynna jest po zakończonych przez uczniów zajęciach  do godz. 15.00. 

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze                         

w szkole. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy     

i poinformowania o tym fakcie nauczyciela . 

4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,

dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania 

się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 

świetlicy. 

6. Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas 0-III, według następujących kryteriów:

 dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo, 

 dzieci z rodzin niepełnych, 

 dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga 

szkolnego  

7. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /

prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie

szkoły lub w świetlicy. 

8. Zgłoszenia do świetlicy na dany rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w 

terminie wskazanym w komunikacie dyrektora. 

9. Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w 

uzasadnionych przypadkach. 

10. Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły  w świetlicy i na stronie 

internetowej szkoły https://sp.cieniawa.info/

11. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i

nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, ważne informacje dotyczące stanu

zdrowia dziecka). 

12. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły.  

13. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły. 

14. Dzieci muszą  być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci 

przez inne osoby, niż rodzice/prawni opiekunowie osoby te muszą posiadać pisemne

upoważnienie podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów/ w karcie zgłoszenia. 



15. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego 

upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: 

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka. 

16. W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno – 

techniczne, dydaktyczne, muzyczne, czytelnicze, informatyczne, relaksacyjne. Dzieci mają 

również czas na zabawy własne.  

17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

18. Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Statut szkoły i Regulamin 

zachowania w świetlicy.  

19. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy 

mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.  

20. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione osobiste przedmioty uczniów np. 

telefony komórkowe, urządzenia  typu MP 3, PSP, elektroniczne zabawki, itp). 

21. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

 

 


