
REGULAMIN ŚWIETLICY 
 

Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich 
 w Wohyniu 

 
1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz.700 do godz.730 
                                                                               i od godz.1130 do 1500. 
2. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły 
3. Od godziny 1500 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie 
4. W  maju rodzice dostarczają wychowawcy świetlicy „Kartę Zapisu Dziecka do Świetlicy 

Szkolnej”. 
5.  W świetlicy obowiązują ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA ,PAKT O NIEAGRESJI 

z którymi dzieci zapoznają się na pierwszych na pierwszych zajęciach w świetlicy. 
6. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie: dojeżdżający autobusem szkolnym lub autobusem 

kursowym PKS oraz oczekujący na: 
• lekcje 
• zajęcia pozalekcyjne 
• rodziców lub opiekunów. 

 Uczestnictwo ucznia zakwalifikowanego do zajęć świetlicowych jest obowiązkowe. 

W przypadku wielokrotnej, nieusprawiedliwionej przez rodziców nieobecności dziecko 

zostaje skreślone z listy uczestników świetlicy. 
 Rodzice zobligowani są do odbioru dziecka za świetlicy do godziny ustalonej przez dyrektora 

szkoły jako koniec pracy świetlicy. 
 Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o swoim spóźnieniu. 
 W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy, w godzinach pracy świetlicy, oraz braku kontaktu 

z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
 W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin 

świetlicy. 
7. Uczniowie i uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się w świetlicy po przyjściu do 

szkoły oraz po skończonych zajęciach lekcyjnych. 
8. Podczas oczekiwania na autobus szkolny uczniowie pozostają pod opieka wychowawcy świetlicy. 
9. Uczniowie, którzy maja wolną godzinę lekcyjna mają obowiązek przyjść  do świetlicy. 
10. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji. 
11. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie 
12. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia. 
13. Uczniowie dbają o ład i porządek w świetlicy, po zajęciach uczniowie pozostawiają świetlicę 

posprzątana. 
14.  Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy. 



15.  Uczniowie, którzy chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemna zgodę 

rodziców. 
16.  Uczniowie maja prawo korzystać na świetlicy z gier stolikowych i sprzętu sportowego. 
17.  Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie. 
18.  Uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać majątek i wystrój świetlicy. 
19. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty(prosimy o nie 

przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych ,biżuterii, gier 

elektronicznych, itp.) 
20.  Przerwy międzylekcyjne uczniowie mogą spędzać  na korytarzu. 
21.  Szkody powstałe wskutek niewłaściwego zachowania ucznia w świetlicy szkolnej są zgodnie 

z postanowieniami Statutu Szkoły pokrywane  przez sprawce. 
22.  Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły 

o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub powtarzających się 

nieobecnościach. 
23.  Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy, jeśli jego wychowanek: 

• osiąga sukcesy w jakiejś dziedzinie 
• zachowuje się nagannie. 

24.  O niewłaściwym zachowaniu ucznia i częstych nieobecnościach informowani są na bieżąco 

rodzice ucznia oraz wychowawca klasy. 


	REGULAMIN ŚWIETLICY
	Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich
	w Wohyniu


