
REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PIOTRA 

ŚCIEGIENNEGO W BILCZY 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 645  - 1645. 

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

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia  karty zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych (zmiana numeru telefonu). 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić wychowawcy, swoje przyjście do świetlicy i 

odejście do domu. 

5. Dziecko korzystające z innych zajęć (prywatny język angielski, lekcje biblioteczne, 

bajkoterapia, koła zainteresowań) ma obowiązek poinformowania o tym 

wychowawców ze świetlicy. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, 

podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie świetlicy i sal, w których odbywają się zajęcia. 

7. Za zniszczenie przedmiotów, będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

8. Wychowawcy  ze świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej   

wartościowe przedmioty osobiste uczniów (telefony komórkowe, urządzenia typu 

MP3, MP4, elektroniczne zabawki, biżuteria). 

9. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie lub osoby przez nie 

upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana 

jest powiadomić o tym wychowawcę ze świetlicy. 

10.  O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną) rodzice muszą powiadomić 

wychowawców ze świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

11.  Dzieci, znajdujące się pod opieką wychowawców, uczestniczą w zajęciach zgodnych 

z harmonogramem zajęć, obowiązujących w danym dniu, ustalonym przez 

wychowawców ze świetlicy (w grupach, klasach). 

12. Rodzice/opiekunowie zgłaszający się po dziecko, są zobowiązani zabrać je. 

13.  Uczniowie klas starszych, dołączając do grup świetlicowych, są zobowiązani 

dostosować się do zaleceń wychowawców. 

14. Dzieci korzystające z kawiarni (zakup posiłku, napoju) będą mogły skorzystać z tej 

możliwości jeden raz dziennie. 

15. Opieką wychowawców ze świetlicy objęte są dzieci rodziców/opiekunów czynnych 

zawodowo.  

 


