
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Poznaniu 

(rok szkolny 2021/2022) 

 

 

1. Uczeń zostaje przyjęty do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia, czyli wypeł-

nienia przez rodziców/opiekunów prawnych KARTY ZGŁOSZENIA (druk jest dostępny 

w świetlicy). 

 

2. Świetlica funkcjonuje od godz. 6:30 do godz. 17:00. 

 

3. Świetlica jest nieczynna w czasie ferii szkolnych (zimowych i letnich). 

 

4. Świetlica zapewnia uczniowi opiekę w następujących sytuacjach: 

1) rodzice/opiekunowie prawni ucznia przebywają w pracy; 

2) uczeń jest zwolniony z wybranych zajęć lekcyjnych; 

3) uczeń został skierowany do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela. 

 

5. Pod opieką jednego wychowawcy jest nie więcej niż 25 uczniów. 

 

6. Świetlica odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu zgłoszenia przez niego 

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

– rozpoczęcia zajęć lekcyjnych; 

– rozpoczęcia zajęć dodatkowych; 

– powrotu do domu (zgodnie z zasadami określonymi w kolejnym punkcie). 

 

7. Uczeń wraca do domu (opuszcza świetlicę): 

– pod opieką osoby upoważnionej pisemnie (w KARCIE ZGŁOSZENIA lub osob-

nym upoważnieniu); 

– samodzielnie – na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych 

(zapisanej w KARCIE ZGŁOSZENIA lub w osobnym upoważnieniu). 

 

8. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może być pod wpływem alkoholu ani in-

nych środków odurzających. Nie może też przejawiać zachowań agresywnych. 

Chęć odbioru dziecka zgłasza osobiście pracownikowi szkolnej portierni. 

 

9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także na świeżym powietrzu (na szkolnym 

boisku lub placu zabaw). 



10. Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek sprzątać po zabawie oraz dbać o wy-

posażenie świetlicy. 

Za zniszczenia dokonane przez ucznia odpowiadają jego rodzice/opiekunowie prawni, 

którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania ewentualnych szkód. 

 

11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez ucznia przedmioty. 

 

12. Uczeń przebywający w świetlicy korzysta z urządzeń mobilnych tylko za zgodą wy-

chowawcy i we wskazanym przez wychowawcę czasie. 

 

13. Uczeń wykazujący oznaki choroby nie jest przyprowadzany do świetlicy. 

 

14. W czasie pandemii: 

– pobyt ucznia w świetlicy powinien być ograniczony do koniecznego minimum; 

– nie przyprowadza się do świetlicy ucznia, jeśli domownicy odbywają kwarantannę 

lub izolację. 

 


