
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Poznaniu 

(rok szkolny 2021/2022) 

 

 

1. Przyjęcie ucznia do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, czyli wy-

pełnienia przez rodziców (opiekunów prawnych) „Karty zgłoszenia dziecka do świetli-

cy szkolnej” (druki są dostępne w świetlicy). 

 

2. Świetlica zapewnia uczniowi opiekę: 

– przed i po zajęciach lekcyjnych – jeśli ze względu na pracę zawodową rodzi-

ców (opiekunów prawnych) musi dłużej przebywać w szkole; 

– w czasie zajęć lekcyjnych – jeśli nie uczestniczy w zajęciach nieobowiązko-

wych (np. religii) lub jest zwolniony z zajęć (np. wychowania fizycznego) oraz 

w sytuacji, gdy nieobecny jest któryś z nauczycieli. 

Uczeń nie może samodzielnie decydować o przyjściu do świetlicy ani o jej opuszcze-

niu. 

 

3. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6.30 do godz. 17.00. 

 

4. Zajęć świetlicowych nie organizuje się w czasie ferii szkolnych (zimowych i letnich). 

 

5. Świetlica odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo ucznia od momentu zgłoszenia przez 

niego swojej obecności (zapisania się do dziennika elektronicznego) do czasu: 

– rozpoczęcia zajęć (jeśli przebywał w świetlicy przed zajęciami); 

– odebrania go przez upoważnioną osobę (jeśli przebywał w świetlicy po zaję-

ciach). 

 

6. Uczeń może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez osoby wskazane przez rodzi-

ców (opiekunów prawnych) w „Karcie zgłoszenia” i wyłącznie poprzez osobiste zgło-

szenie tego faktu pracownikowi szkolnej portierni. 

Osoby odbierające ucznia ze świetlicy nie mogą być pod wpływem alkoholu ani in-

nych środków odurzających. Nie mogą też przejawiać zachowań agresywnych. 

 

7. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę tylko w dwóch przypadkach: 

– jeśli jest to uwzględnione w „Karcie zgłoszenia”; 

– jeśli posiada pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych). 



8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na świeżym powietrzu (na boisku szkolnym 

lub placu zabaw). 

 

9. Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego wychowawcy, nie powinna 

przekraczać 25 osób. 

 

10. Uczeń korzystając z świetlicy szkolnej ma obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy, 

a po zakończonej zabawie porządkować gry i zabawki. 

Za zniszczenia dokonane przez ucznia odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni), 

którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód. 

 

11. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez ucznia 

przedmioty. 

 

12. Uczeń przebywający w świetlicy może używać urządzeń mobilnych tylko za zgodą 

wychowawcy i we wskazanym przez wychowawcę czasie. 

 

13. Uczeń, który wykazuje objawy choroby nie powinien być przyprowadzany przez ro-

dziców (opiekunów prawnych) do świetlicy. 

 

14. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania ucznia w świetlicy do 

koniecznego minimum. 

Gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji, 

uczeń nie powinien być przyprowadzany do świetlicy. 


