
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA MYŚLIWCA W IZBICKU 

 
 
1.Świetlica szkolna jest integralną częścią Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Myśliwca w Izbicku. 
 
2.Świetlica zatrudnia pracowników pedagogicznych -nauczycieli -wychowawców. 
 
3.Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawują dyrektor szkoły. 
 
4. Świetlica funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa -Ustawa Prawo oświatowe z dnia 
14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz, 59), Rozporządzenie MEN w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r.; 
poz,649, ze zm), Statut Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Myśliwca z dnia 
17.12.2020 r. 
6.Działalność świetlicy jest dokumentowana w dzienniku zajęć świetlicy. 
 
7.Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów, którzy ze 
względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub organizacji dojazdu do 
szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole. 
 
8.Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy   
z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci, które nie uczęszczają na lekcję religii, 
wychowania do życia w rodzinie, drugiego języka obcego, języka mniejszości 
narodowej lub nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego oraz gdy wynikną 
inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole. 
 
9.Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (poza okolicznościami opisanymi w pkt 8) 
następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych -
,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 
 
10.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 7.00 -16.30. Zajęć 
świetlicowych nie organizuje się w czasie ferii szkolnych. 
 
11.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili 
ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili 
zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu odwozów lub odebrania dziecka przez 
rodziców. 
 
12.Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu bądź wcześniejszym 
opuszczeniu świetlicy. 
 
13.Dziecko odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane pisemnie przez 
rodziców / opiekunów prawnych w upoważnieniu (Karta zgłoszenia dziecka do 
świetlicy szkolnej). 
14.Dzieci muszą być odbierane przez osoby dorosłe. 
 
15.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 
o wcześniejszym odbiorze dziecka zapisanego do świetlicy ze szkoły. 



 
16.Rodzic/ opiekun prawny osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można 
wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. 
 
17.Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, musi posiadać pisemne 
oświadczenie, że rodzic wyraża zgodę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka. 
 
18.Po godzinach pracy nauczyciele świetlicy nie zapewniają dzieciom opieki i nie 
ponoszą za nieodpowiedzialności. 
 

19.W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca kontaktuje się  
z rodzicem/ opiekunem prawnym, a następnie informuje o zaistniałej sytuacji 
wychowawcę ucznia i Dyrektora Szkoły. 
 
20.Nauczyciele -wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, 
które nie zgłosi się do świetlicy. 
 
21.Dzieci zakwalifikowane do świetlicy zobowiązane są do regularnego uczęszczania 
na zajęcia (przed i po lekcjach) wg pisemnych ustaleń z rodzicami / prawnymi 
opiekunami. 
 
22.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw, 
szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
 
23.Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają obowiązek uczestniczyć  
w zaplanowanych zajęciach świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców 
świetlicy oraz zachowywać się nienagannie. 
 
24.Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu świetlicy oraz wewnętrznych zasad. 
25.W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby 
oceniania zachowania, co podczas wszystkich zajęć edukacyjnych  
 szkole. 
 
26.Wychowawca klasy, wystawiając uczniowi ocenę z zachowania na koniec 
semestru/ roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego 
dziecka uczęszczającego do świetlicy. 
 
27.Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać  
o wyposażenie świetlicy (meble, gry, zabawki, sprzęt sportowy). Po zakończonej 
zabawie porządkują gry i zabawki.  
 
28.Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego wychowawcy, nie powinna 
przekraczać 25 osób. 
 
29.Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani 
są do naprawienia lub zrekompensowania szkód. 
 



30.Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w sali 
przedmioty, przyniesione zabawki, zaginione telefony komórkowe i inne urządzenia. 
 
31.Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia świetlicowe, uwzględniając potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne uczniów. 
 
32.Wychowawcy świetlicy rozwijają zainteresowania uczniów oraz pomagają im  
w odrabianiu lekcji. 
 
33.Wychowawcy świetlicy prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do 
kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej. 
 
34.Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem, 
psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną i rodzicami. 
 
35.Wychowawcy świetlicy zapoznają się z diagnozą ucznia przeprowadzoną przez 
logopedę na początku roku szkolnego oraz z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także obserwacjami i diagnozą 
wychowawczą. 
 
36.Wychowawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami i informują ich  
o funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka w grupie (rozmowy telefoniczne, kontakt 
email, e-dziennik). 
 
37.Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń 
mobilnych. 
 
38.Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców 
świetlicy o rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy. 
 
 

Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19 zawiera 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W IZBICKU dostosowany do obostrzeń  

w czasie pandemii stanowiący załącznik nr 1. 

 
 
 
                                                             ............................................................................... 
                                                                              ( podpis dyrektora szkoły) 



……………..................................... , dnia.................................                                                 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
na rok szkolny ………………….. 

 
 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka...............................................................................Klasa ..............do 
świetlicy 
      (imię i nazwisko) 

 szkolnej  ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów prawnych (dalej jako matka, ojciec). 
 
 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

PONIEDZIAŁEK     od …………. do …………. 

WTOREK              od …………. do …………. 

ŚRODA                 od …………. do …………. 

CZWARTEK         od …………. do …………. 

PIĄTEK                od …………. do …………. 

 
Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Zakres danych Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko  
 
 
 

Dane kontaktowe 

Adres zamieszkania  
 
 
 

Telefon kontaktowy   

Godziny pracy rodziców   

 
 
  
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: 
 

1. Przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jesteśmy 
świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót naszego dziecka do domu. 
3. Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, 

załączoną na odwrocie niniejszej karty zgłoszenia. 
 
 
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka:  
 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku z siedzibą w izbicku, ul. 15 Grudnia 32 
A,  
47-180 Izbicko 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@spizbicko.pl  , telefonicznie pod 
numerem 774617284, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 
620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych organizacja zajęć świetlicy szkolnej. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt c), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi z 
zakresu IT, prawne). Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym 

przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynikające z Art. 105.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe, który określa, iż: Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w 
art. 127 ust. 1, w/w ustawy jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole 
dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców. Niepodanie danych uniemożliwi udział dziecka w 
zajęciach świetlicowych. 

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 



OŚWIADCZENIE 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………… 
 
NR TELEFONU ……………………………………………………………………………………………….. 
 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA ……………………………………………………………………………… 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………… 
 
NR TELEFONU ……………………………………………………………………………………………….. 
 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA ……………………………………………………………………………… 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………… 
 
NR TELEFONU ……………………………………………………………………………………………….. 
 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA ……………………………………………………………………………… 
 
 
 

Oświadczam, że ponosimy pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
naszego dziecka ……………………………………………………………………….. 
kl. ………………………………………………. 
po jego wyjściu ze świetlicy szkolnej wraz z upoważnioną i wskazaną powyżej 
przez nas osobą. 
 

 
............................................................. 

                                                                  (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  



 
UPOWAŻNIENIE 

 
DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY 

 
 

Oświadczamy, że wyrażamy/ nie wyrażamy/ zgodę na samodzielne opuszczanie 

przez nasze dziecko………………………………………………………………………  

kl. ………………….. świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach , zgodnie 

z tygodniowym rozkładem zajęć oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka po jego samodzielnym wyjściu ze świetlicy 

szkolnej. 

 
 
 
                                                                 ............................................................... 
                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W IZBICKU dostosowany do obostrzeń  

w czasie pandemii 

 

Podstawa prawna:   

• Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. 2020 poz. 

1389 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19.  

Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r. 

 

Praca świetlicy szkolnej w warunkach pandemii COVID-19. 

A. Zasady szczegółowe:   

1. Na świetlicę mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczniowie nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, 

artykuły spożywcze itp.). 

3. Uczniowie powinni mieć własne przybory, którymi nie wymieniają się z innymi 

uczniami. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć dezynfekują ręce.  

5. Zaleca się zachowanie półtorametrowego dystansu pomiędzy uczniami w 

pomieszczeniu świetlicy.     

6. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciel zobowiązany jest do zachowywania 

możliwie jak najdalszego dystansu oraz do posiadania niezbędnych środków ochrony 

osobistej.  



7. Każdorazowo po zajęciach nauczyciel świetlicy przewietrza świetlicę.    

8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

Rodzice lub opiekunowie odbierają dzieci korzystając z drzwi znajdujących się z tyłu szkoły 

oraz zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi, 

• dystansu od pracowników szkoły.    

Osoby odbierające dziecko muszą być zabezpieczone w środki ochrony osobistej 

obowiązujące na terenie szkoły (obowiązek zakrywania nosa i ust). W drodze do i ze 

szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

9. Rodzice i opiekunowie przychodzący po dziecko zobowiązani są do 

poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać terenu  

szkoły. 

11. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych, uczniowie mają obowiązek zakrywania 

nosa i ust, natomiast w pomieszczeniu świetlicy uczniowie mogą zasłonić nos i usta, 

jeżeli w sali nie można zachować 1,5 m dystansu.  

12. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien 

pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.    

13. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 1,5 m dystansu od innych osób a 

rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

 

1. Uczniowie zapisani do świetlicy są zobowiązani przychodzić do świetlicy przed 

i po lekcjach. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym 

nawet krótkotrwałym oddaleniu się.    

4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw. 

5. Wychowankowie mają również obowiązek dbać i szanować wyposażenie 

świetlicy. 

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, urządzeń  

technicznych oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu. 

7. Za zaginione telefony i inne wartościowe przedmioty świetlica nie ponosi  

odpowiedzialności.   

8. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec półrocza/roku 

szkolnego uwzględnia opinie wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka 

uczęszczającego do świetlicy.  

9. Dzieci korzystające z autobusu szkolnego opuszczają świetlicę po uprzedniej 

konsultacji z wychowawcą świetlicy co do konkretnej godziny odwozu i samodzielnie 

udają się do drzwi wejściowych szkoły, gdzie opiekę przejmuje opiekun autobusu.   

10. Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać tere- 

nu szkoły.   

11. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do  

świetlicy, z zachowaniem reżimu sanitarnego.    

12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której  

danych rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta 

ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych    dziecka.  

13. Rodzice i opiekunowie przychodzący po dziecko zobowiązani są do  

poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka.  

14. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad związanych  

z COVID-19.  

 



C. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych:   

Uczeń ma prawo do:   

- znajomości swoich praw i obowiązków, 

- życzliwego, podmiotowego traktowania, 

- ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

- doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań, 

- rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

- wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności, 

- uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,   

- korzystania z zasobów świetlicy, materiałów plastycznych, księgozbioru, gier, zabawek oraz 

sprzętu.   

 

Uczeń jest zobowiązany do:   

- przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na 

początku roku szkolnego, 

- przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania (w tym nie 

przeszkadzanie innym),  

- respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy, 

- zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy, 

- przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od 

grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

- dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy, 

- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

D. W świetlicy obowiązuje poniższy kodeks zachowania: 

1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie, to 

znaczy składamy gry i zabawki. Klocki i gry planszowe segregujemy i układamy na swoim 

miejscu.  

2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.    

3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w "pracach porządkowych" i 

zajęciach samoobsługowych. 



4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym. 

5. Starannie odrabiamy zadania domowe. 

6. Nie korzystamy z urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela.   

7. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych. 

8. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy. 

9. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela świetlicy. 

10. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność 

zgłaszamy nauczycielowi.  

11. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych. 

12. Nie krzyczymy, nie biegamy. 

13. Nie ruszamy cudzych rzeczy. 

14. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy. 

15. Nie niszczymy cudzych prac. 

16. Pomagamy słabszym. 

17. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości innym osobom. 

18. Zgłaszamy natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.  

19. Wykonujemy polecenia i prośby nauczyciela świetlicy. 

20. Nosimy obuwie zmienne. 

 

E. Kary i nagrody wobec wychowanków: 

 

Nagrody: 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w 

konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. 

w postaci: 

a) pochwały ustnej,  

b) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,  

c) wnioskowanie do wychowawcy o podwyższenie oceny z zachowania,  



d) dyplomu,    

e) nagrody rzeczowej. 

 

Kary: 

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu   

dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 

a) upomnienie ustne,  

b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym  

zachowaniu,  

c) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,   

d) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą  

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony, czy 

uszkodzony sprzęt.   

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje dyrektor 

szkoły. 


