
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZKPiG W KOLBUDACH 

 

                                       I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.30 

 

2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać : 

a) wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz dojeżdżający uczniowie 

gimnazjum 

b) uczniowie dojeżdżający do szkoły i oczekujący na rozpoczęcie lekcji 

( przyjazd autobusem bezpośrednio poprzedzającym godzinę rozpoczęcia 

zajęć w szkole) 

c) dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe 

d) uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, języku obcym lub 

zwolnieni z innych zajęć 

e) uczniowie mający zastępstwo w świetlicy 

3. Dzieci do lat 7 odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub inne  upoważnione 

osoby dorosłe. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci. 

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy  są zobowiązani: 

a) podporządkować się poleceniom wychowawców 

b) zgłaszać każde wyjście ze świetlicy nauczycielowi  

c) szanować cudzą własność 

d) dbać o powierzony im sprzęt i pomoce dydaktyczne a także  

o porządek i estetyczny wystrój pomieszczeń. W przypadku 

uszkodzenia mienia świetlicy rodzice zobowiązani są do 

naprawienia szkody 

e) dawać dobry przykład młodszym kolegom poprzez kulturalne 

zachowanie i dbałość o czystość języka polskiego 

f) przestrzegać zasad bezpiecznej, zgodnej zabawy ( nie biegamy, nie 

hałasujemy, nie kopiemy się, nie popychamy, nie chodzimy  

z nożyczkami itp.) 

5. W czasie wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko 

uczniowie korzystający z dożywiania i posiadający karty obiadowe. W czasie 

spożywania posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie. Uczeń zachowujący się 

nagannie zostanie wyproszony ze stołówki bez wydania posiłku. 

 

6. W razie wielokrotnego naruszenia regulaminu świetlicy, ucznia obowiązują kary 

zgodne z regulaminem szkoły. O nagannym zachowaniu dziecka zostaje 

powiadomiony wychowawca, pedagog szkolny i rodzice. 



7. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania telefonów 

komórkowych, urządzeń audiowizualnych. 

8. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów przebywających 

w świetlicy poza godzinami jej pracy. 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODZIAŁU  O- III 

 

1. Uczeń przybywający do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoją obecność 

nauczycielowi  ( imię, nazwisko, klasa) 

2. Uczeń opuszczający świetlicę ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi 

3. W czasie przerwy uczniowie maja prawo przebywać w świetlicy 

4. Uczeń klasy „O”  przebywa pod opieką nauczyciela 

5. Dla uczniów oddziałów przedszkolnych przewiduje się opłaty za korzystanie  

z opieki w świetlicy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolbudy. 

 

 

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODZIAŁU IV- VI ORAZ 

GIMNAZJUM 

 

1. Uczeń przybywający do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoją obecność 

nauczycielowi . 

2. Uczeń opuszczający świetlicę ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

3. W czasie przerw uczniowie opuszczają świetlicę w celu jej uporządkowania  

  i przewietrzenia. 

 

 

 


