
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO – SZKOLNEGO Z NAUCZANIEM           
JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU 
 
I. Założenia organizacyjne 
1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole oraz w inne dni pracy szkoły 
zgodnie z harmonogramem dostosowanym do planu lekcji od godz. 12:50 do godz. 15:25 
2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie zapisani do świetlicy oraz uczniowie którzy, zostali skierowani przez 
dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz w innych szczególnych sytuacjach. 
3.W szczególnych przypadkach dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą być przyjęte na zajęcia pod warunkiem 
posiadania pisemnej lub ustnej informacji od rodzica/opiekuna prawnego. 
4.Rodzice (opiekunowie) dziecka, uczęszczającego na świetlicę, wypełniają kartę zgłoszenia (zawierającą niezbędne 
dane oraz informacje o kontakcie telefonicznym) i niezwłocznie składają w sekretariacie szkoły lub kierownikowi 
świetlicy tj. pani Dorocie Stein-Lipa 
5.Uczniowie mogą być zwolnieni ze świetlicy szkolnej na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica z adnotacją o 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu. 
6. Rodzic odbiera dziecko ze świetlicy dzwoniąc dzwonkiem znajdującym się na zewnątrz szkoły, czekając na 
przybycie dziecka. (Nie wchodzi do środka budynku) 
7. Rodzic, odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach, powinien zawiadomić o tym nauczyciela pełniącego dyżur 
na świetlicy. 
7. Po skończonych zajęciach uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie.  
9. Uczniowie dojeżdżający, którzy w godzinach pracy świetlicy uczestniczą w innych zajęciach pozalekcyjnych, mają 
obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy. 
10. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. 
Opierając się na procedurach bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 dzieci bezwzględnie stosują zasady 
higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, nie dotykają się, zachowują dystans oraz 
unikają dotykania oczu, nosa i ust. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez dzieci uczęszczające do świetlicy, 
jednak wymaga się aby każde dziecko posiadało maseczkę na wypadek sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej 
odległości od innej osoby nie będzie możliwe. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów 
– w tym zabawek i wszelkich dodatkowych przedmiotów. Istnieje bezwzględny zakaz dzielenia się i częstowania 
innych uczniów swoim posiłkiem. 
 
II. Prawa i obowiązki uczniów przebywających na świetlicy 
Wychowanek ma prawo do: 
1. Poszanowania godności osobistej.2. Korzystania z pomocy nauczycieli dyżurujących na świetlicy w odrabianiu lekcji 
i pokonywaniu trudności w nauce.3. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 4. Korzystania z pomocy 
dydaktycznych i gier.5. Opieki wychowawczej i podmiotowego traktowania. 6. Zgłaszania pomysłów zajęć i ich 
tematów. 
Wychowanek jest zobowiązany do: 
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.2. Nienagannego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli 
i kolegów.3. Dbania o bezpieczeństwo własne i innych.4. Słuchania i wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących 
na świetlicy.5. Opuszczania świetlicy tylko za zgodą nauczyciela dyżurnego. 6. Dbania o czystość i porządek oraz 
posprzątania swojego miejsca po pracy lub zabawie.7. Poszanowania sprzętu i środków dydaktycznych znajdujących 
się w świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia. 
8. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są 
następujące kary: 
- upomnienie ustne, 
- ostrzeżenie w obecności grupy, 
- pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 
- wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania, 
-rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową 
odpowiedzialnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 
III. Dokumentacja 
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 
a) dziennik zajęć,                                                                       b) plan pracy wychowawczo-dydaktycznej świetlicy szkolnej, 
c) regulamin pracy świetlicy, znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pzpskk.pl/                                             
d) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 
……………………………………………………………                                                                       ……………………………………………..……….. 
        Podpis rodzica/opiekuna                                                                                                          Podpis dziecka 
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