
REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W 

BIERUNIU

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie SP-3 w godzinach pracy 

świetlicy ( czas pracy wywieszony na drzwiach świetlicy ). 

2. Rodzice zapisują  dziecko do świetlicy szkolnej  przez  wypełnienie  ,,Karty 

zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy  szkolnej’’  (  kartę  należy  pobrać  u 

wychowawcy świetlicy).

3. Analiza informacji zawartych w ,, Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy’’ 

jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.

4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy oczekują 

na zajęcia lekcyjne lub odbiór przez rodziców.

5. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji.

6. Zajęcia świetlicowe mogą się odbywać w innych pomieszczeniach lub na 

boisku szkolnym.

7. Wychowawca  świetlicy  opuszczając  z  dziećmi  świetlicę,  umieszcza  na 

drzwiach informację o aktualnym miejscu pobytu. 

8. W czasie przerw obiadowych w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie 

zgłoszeni do opieki świetlicowej.

9. Świetlica szkolna nie wypożycza uczniom materiałów plastycznych na ich 

zajęcia lekcyjne ( kredek, mazaków, gumek, pędzelków, kartek papieru, 

ołówków, farbek, nożyczek). 

10. Świetlica  wypożycza  pracownikom szkoły  sprzęt  należący  do  świetlicy 

( radio, krzesła, pomoce szkolne ) Należy go jednak zwrócić w tym samym 

dniu. 

11. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

• udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub 

do zajęć indywidualnych,

• korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy 

oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę,

• wystawienia swoich prac ,

• korzystania  ze sprzętu TV,  video,  DVD,  komputera za zgodą i  pod 

opieką wychowawcy,

12. Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek:



a) zgłosić  swoją  obecność,  powód  pobytu,  czas  rozpoczęcia  lekcji 

wychowawcy świetlicy,

b) zgłosić wychowawcy fakt opuszczenia świetlicy,

c) pozostawić tornister w miejscu do tego wyznaczonym,

d) przestrzegać  zasad  kulturalnego  zachowania,  używać  słów 

grzecznościowych,  opiekować  się  młodszymi  kolegami,  być 

uprzejmym  wobec  kolegów  ,  okazywać  szacunek  wszystkim 

pracownikom szkoły,

e) zachować ład i porządek: 

• wykonując  prace  grożące  zniszczeniu  blatu  stołu  zabezpieczyć  stół 

ceratką  lub  podkładką  (  malowanie  farbami,  wylepianie  plasteliną, 

klejenie, cięcie) ,

• opakowania, kubki, kartoniki po mleku wyrzucać do koszy,

• wszystkie  przybory  i  materiały,  szablony,  ceratki  i  podkładki 

zabezpieczające blaty stolików odkładać na swoje miejsce,

• brudną wodę po malowaniu farbami wylewać , myć pędzle i kubeczki, 

zatykać zatyczki mazaków, zakręcać kleje,

• składać wykonane,  podpisane pracy w miejscu wyznaczonym przez 

wychowawcę ( oddzielnie skończone i nieskończone)

• zasuwać krzesełka po ukończonych zajęciach,

• sprzęty zabrane na boisko szkolne oddać w komplecie wychowawcy.

f) Używać  kleju  poliuretanowego  tylko  za  zgodą  i  pod  nadzorem 

wychowawcy,

g) Dbać o wystrój pomieszczenia świetlicy, korytarza, jadalni,

h) Szanować własność szkoły i innych osób,

13. Zabrania  się  uczniom  podłączania,  konfigurowania  sprzętu 

elektrycznego.

14. Zachowanie  ucznia,  niezgodne  z  regulaminem  świetlicy, 

wychowawca świetlicy ma prawo odnotować w dzienniczku ucznia 

oraz powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. 


