
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 POZNAŃ 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w 

szkole. 

 2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych zgodnie z Planem Pracy Opiekuńczo -Wychowawczej. 

 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) 

dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.  

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 17:00.  

5. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela. Każdorazowo w ciągu dnia zgłasza  

swoją obecność podając imię, nazwisko, klasę i godzinę rozpoczęcia zajęć.  

 6. Wszelkie samodzielne wyjścia ucznia do domu ( poza zapisanymi w karcie zgłoszenia) muszą być 

potwierdzone informacją pisemną zawierającą: imię i nazwisko ucznia, dzień i godzinę wyjścia ze świetlicy, datę 

i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. Taką informację w formie pisemnej rodzic/opiekun 

prawny, lub dziecko przekazuje bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.  

7. Wyjście ucznia na zajęcia pozalekcyjne organizowane na terenie szkoły następuje na podstawie list dzieci 

zapisanych na te zajęcia, dostarczonych przez organizatora zajęć, lub informacji rodzica/opiekuna prawnego, 

przekazanej w formie pisemnej wychowawcy świetlicy.  

8. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia, który nie został przekazany do świetlicy 

przez rodziców (opiekunów), wychowawców, instruktorów zajęć pozalekcyjnych, innych nauczycieli lub nie 

zgłosił się samodzielnie.  

9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły 

przez uczniów. 

 10. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  

11. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych 

przyniesionych z domu.  

12. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zgodnie z dostarczonymi 

informacjami  w karcie zgłoszenia. 

 13. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 

Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany 

kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja, gdy nie będzie kontaktu z 

rodzicem (opiekunem prawnym). 

14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego 

odbierania dzieci.  

15. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie 

danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole . 


