
 

REGULAMIN ŚWIETLICY klas 0-7 
 

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 ''Szkoły Marzeń " w Jazgarzewszczyźnie. 
 
 
 
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 
rekreacji. 
 
2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci z klas 0-7. 
 
3. Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez pozwolenia wychowawcy świetlicy. 
 
4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji. 
 
5. Starsi uczniowie mają obowiązek pomagać słabszym i młodszym kolegom oraz 
stwarzać atmosferę życzliwości. 
 
6. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie. 
 
7. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych i sprzętu sportowego. 
 
8. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy. 
 
9. Świetlica czynna jest codziennie w godz. 14.30 - 18.00 
 
10. Ucznia ze świetlicy może odebrać jego rodzic lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona, nie młodsza jednak niż 12 - letnia. Odbiór dziecka ww. osoby kwitują 
odręcznym podpisem. 
 
11. Nieodebranie dziecka do godziny 18.00 wiąże się z pokryciem kosztów opieki w 

kwocie 50 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę ( z wyjątkiem dni, w których 
odbywają się zebrania i dni otwarte dla rodziców ). 
 
Nauczyciel nie pozostawia dzieci bez opieki po godzinie 18.00. 
 
12. Nauczyciel może na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica-/prawnego 
opiekuna pozostawić dziecko po godz. 18.00 ( w dniu zebrania z rodzicami, ujętego 
 
w kalendarzu roku szkolnego, po godz. 20.00) pod opieką pracownika ochrony, o ile 

nauczyciel nie będzie mógł zostać w pracy po godz. 18.00 ( w dniu zebrania z rodzicami, 
ujętego w kalendarzu roku szkolnego, po godz. 20.00). 
 
13. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane ze szkoły do godz. 20.00, a podjęte 
przez nauczyciela lub pracownika ochrony próby kontaktu  
z opiekunami dziecka nie powiodą się, szkoła powiadamia policję o zaistniałej sytuacji z 
prośbą o interwencję. 
 
 
 

 

Regulamin sporządził zespół nauczycieli 

świetlicy Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły 

Kazimierz Stankiewicz 


