
Regulamin świetlicy szkolnej SP nr 31 w Zabrzu 
 
1. Świetlica szkolna pracuje przez cały rok szkolny w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole  

w godzinach: 07:00-17:00. 
 
2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne, a wierzchnie okrycia (swetry, kurtki…) pozostają w szatni. Do świetlicy dziecko 

przychodzi tylko z tornistrem/plecakiem. 
 
3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci rodziców pracujących, w szczególności uczniów klas I-III oraz  

w uzasadnionych przypadkach dla uczniów klas starszych.  
 
4. Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi oraz ponosi za nie odpowiedzialność od momentu zgłoszenia się dziecka do 

świetlicy, do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, nie dłużej jednak niż do godziny 17:00. Prawo do 
dłuższego przebywania w świetlicy (do godz. 17:00) mają dzieci rodziców pracujących, pozostałe przypadki powinny 
zostać pisemnie uzasadnione. 

 
5. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez ich rodziców/opiekunów. Zapisanie następuje przez złożenie wypełnionej 

karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Pierwszeństwo w zapisie mają dzieci rodziców pracujących. 
 
6. Zgłoszenie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców/opiekunów dziecka. 
 
7. Dziecko mogą odebrać tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszenia. Dziecko może opuścić teren 

szkoły pod opieką innej osoby niż wpisana do karty tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka. 
 
8. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu, opuszcza świetlicę w godzinach podanych przez rodziców/opiekunów  

w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Dziecko może opuścić świetlicę w innej godzinie tylko na podstawie pisemnej 
zgody rodzica/opiekuna dziecka (wyraźny podpis i data na zwolnieniu). 

 
9. Podczas pobytu w świetlicy dziecko ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły. 
 
10. Podczas pobytu w świetlicy dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły. 
 
11. Dziecko uczęszczające do świetlicy winno przestrzegać wewnętrznego regulaminu świetlicy, tworzonego na początku 

każdego roku szkolnego przez dzieci oraz wychowawców. Notoryczne łamanie regulaminu będzie zgłaszane 
wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka. 

 
12. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy 

wchodzących w skład wyposażenia świetlicy/szkoły odpowiadają rodzice rekompensując szkody. 
 
13. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom: 

 opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji przysparzającej dziecku istotnych trudności; 

 odpoczynek czynny, ruch, zabawy na świeżym powietrzu; 

 możliwość samodzielnego odrabiania zadań domowych w odpowiednim miejscu i czasie; 

 rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo oraz w grupach; 

 wzbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań przez udział dzieci w organizowanych w świetlicy zajęciach zgodnie  

z planem pracy świetlicy. 

 

Data:       Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

……………………       ………………………………………. 


