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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Cele i założenia świetlicy szkolnej:
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Świetlica organizuje także zespołową naukę, wdraża do samodzielnej pracy umysłowej i udziela
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Obowiązkowo w
świetlicy przebywają uczniowie dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub
przyjazd autobusu, a także grupy uczniów, którzy z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu,
mają przydzielone zajęcia świetlicowe.
Warunki korzystania ze świetlicy:
W świetlicy można korzystać z gier stolikowych, czasopism, materiałów do wykonywania prac
plastycznych, sprzętu sportowego, telewizora.
Wypożyczony sprzęt i pomoce dydaktyczne należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.
Uczeń przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone usterki zgłosić
nauczycielowi w świetlicy. Uczeń, który zniszczy wypożyczoną rzecz, musi odkupić taką samą lub
inną wskazaną przez nauczyciela świetlicy.
Świetlica jest miejscem, w którym uczniowie winni zachować spokój niezbędny do odpoczynku i
przygotowania się do zajęć lekcyjnych.
W relacjach pomiędzy sobą oraz w odniesieniu do nauczycieli i pracowników, uczniowie winni
wyrazić szacunek i zachować kulturę słowa. Uczniowie zobowiązani są do współpracy i osobistego
wkładu w wygląd pomieszczenia świetlicy.
Uczniowie zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku i czystości (np. ustawienie krzeseł i
stolików).
W czasie przerw obiadowych w świetlicy przebywają tylko uczniowie spożywający obiad.
Na przerwach obiadowych dyżur przy drzwiach wejściowych do jadalni pełnią dyżurni szkolni, którzy
z racji pełnionej w danym dniu funkcji, mają prawo i obowiązek wymagać od kolegów
posłuszeństwa.
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez uczniów ich przedmioty osobiste.
Szczegółowe warunki dowozu i odwozu uczniów:
Każdy uczeń zobowiązany jest oczekiwać na odwóz w świetlicy szkolnej. Nie wolno uczniom
opuszczać terenu szkoły poza jej granicę. W oczekiwaniu na autobus nie wolno uczniom przebywać
na schodach wejściowych do szkoły, chodniku przydrożnym przy szkole, barierce oraz ławkach
przyulicznych.
Uczniowie dojeżdżający mogą przekroczyć ł umowną granicę terenu szkoły (oznaczony linią ciągłą)
za zezwoleniem opiekuna dowozu lub nauczyciela świetlicy po zatrzymaniu się całkowitym
autobusu na przystanku szkolnym.
Dopuszcza się jedynie uzasadnione wyjścia na teren miasta (korepetycje, chór, szkoła muzyczna itp.)
za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, wychowawcy i nauczyciela świetlicy. Wyjście
każdorazowo musi być zgłaszane u nauczyciela w świetlicy i zapisane w tzw. „zeszycie wyjść”.
Uczeń wychodzący na teren miasta musi zdawać sobie sprawę, że istnieje możliwość szybszego
odjazdu autobusu w określonym kierunku dojazdu niż podane w rozkładzie (sytuacje opisane w
Statucie Gimnazjum). W takim przypadku uczeń zapewnia sobie dowóz do domu we własnym
zakresie, a rodzice wyrażają zgodę na wyjścia na teren miasta są tego w pełni świadomi. Szkoła w
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takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia i sposób jego dojazdu do
domu ze szkoły.
5. Za samowolne oddalenie się ucznia z terenu szkoły, odpowiedzialność oraz związane z tym
konsekwencje ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) ucznia oraz on sam.
6. Za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) dopuszcza się samodzielne dojazdy uczniów do szkoły i
ze szkoły do domu. Samodzielny powrót ze szkoły do domu musi być każdorazowo zgłoszony u
nauczyciela w świetlicy. Obowiązek ten nie obejmuje uczniów posiadających zezwolenie na cały rok
szkolny.
Uczniowie, którzy nie zastosują się do niniejszego regulaminu oceniani będą negatywnie- punkty „minus”
zachowania.
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