
Prawa uczestnika świetlicy 

 Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 

 wpływu na planowanie pracy w świetlicy; 

 rozwijania własnych zamiłowań i zainteresowań; 

 korzystania z organizowanych form dożywiania. 

 

Obowiązki uczestnika świetlicy 

 

    Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 

 systematycznego udziału w zajęciach, 

 usprawiedliwienia swojej nieobecności przez rodzica, 

 nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które 

danego dnia  chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą, dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców), 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie pobytu na stołówce, 

respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

Nagrody i kary wobec wychowanka  

 

Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy. 

Pochwała przekazana wychowawcy ucznia. 

Wpis do dziennika. 

Pochwała dziecka przed rodzicami. 

 

Upomnienie przez wychowawcę. 

Wpis do zeszytu uwag. 

Nagana w obecności wszystkich uczniów. 

 

Współpraca z rodzicami 

 

Bezpośrednia (rozmowy) 

Korespondencja z rodzicami 

Rozmowy telefoniczne 

                                                               

Regulamin świetlicy szkolnej przy PSP 18 

 

1. Do świetlicy uczęszczają uczniowie szkoły ujęci w ewidencji kierownika świetlicy. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci także uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

3. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać  świetlicy bez zezwolenia wychowawcy. 

4. Prawo odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez 

rodziców. 

5. Każde samodzielne  lub wcześniejsze wyjście dziecka ze świetlicy  wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów. 

6.  Opiekun – wychowawca nie odpowiada  za bezpieczeństwo dziecka, które nie zgłosiło się do 

świetlicy w danym dniu, przed lub po lekcjach. 



7. W świetlicy  obowiązuje obuwie zmienne. 

8. W świetlicy,  na terenie szkoły i podczas obiadu każdego obowiązują zasady kulturalnego 

zachowania się i bezpiecznego przebywania. 

9. Podczas odrabiania zadania domowego zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać sobie 

nawzajem. 

10. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd świetlicy. 

11. Szanujemy wyposażenie świetlicy – sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i ponosimy 

odpowiedzialność za  rzeczy zniszczone. 

12. Pilnujemy swoich osobistych rzeczy  - świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 

rzeczy na terenie szkoły. 

13. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli, stosowania się do uwag  

i próśb nauczyciela - wychowawcy. 

  

 

 

 
opracowały: L. Rucka, A. Matyja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


