
REGULAMIN  PRACY  ŚWIETLICYW ZESPOLE SZKÓŁ W BANIOSZE 
 

Świetlica szkolna jest czynna w następujących godzinach: 

dla uczniów z  klas „O” od godz. 7.00 – 7.30 i od 12.30 do 17.00 

 

dla uczniów z klas I – VI i gimnazjum od godz. 7.30 do godz. 17.00 

Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna. 

 

Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w wyprawkę do świetlicy, która powinna 

zawierać podstawowe przybory szkolne, złożone w podpisanej teczce. Będą one 

przechowywane w szafie w świetlicy.  

W pomieszczeniu świetlicy mogą przebywać uczniowie: 

- zapisani do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, 

- nie uczęszczający na lekcje religii, 

- oczekujący na obiad szkolny.  

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczniowie, którzy są objęci opieką mają obowiązek zgłaszania się punktualnie do 

świetlicy, zgodnie z planem lekcji. 

2. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez zgody wychowawcy. 

3. W świetlicy należy dbać o czystość i porządek, zmieniać obuwie, używane, kompletne 

gry odkładać na wyznaczone miejsce. 

4. Uczeń zachowuje się cicho, nie biega, nie krzyczy. 

5. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania, stosuje podstawowe zwroty 

grzecznościowe.  

6. Nie wyśmiewa się z innych, nie stosuje przezwisk. 

7. Uczniowie zobowiązani są przebywać tam, gdzie zajęcia prowadzi nauczyciel. 

 

PRAWA UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do korzystania z zajęć organizowanych w świetlicy. 

2. Uczniowie mogą korzystać z gier dydaktycznych i sprzętu sportowego po uprzednim 

zgłoszeniu do wychowawcy. 

3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji 

 w czasie poza zajęciami zorganizowanymi. 

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

1. Zgodnie z wyznaczonymi terminami należy złożyć wymaganą dokumentację  

i wyposażyć dziecko w teczkę z przyborami szkolnymi. 

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą 

zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony 

sprzęt, zgodnie ze statutem szkoły. 

3. W przypadku powtarzających się uwag dotyczących negatywnego zachowania ucznia 

rodzice zobowiązani są do podjęcia współpracy z wychowawczyniami świetlicy 

 i pedagogiem szkolnym. 

4. Za zabawki, kolekcji, gry itp. przyniesione przez ucznia z domu szkoła nie 

odpowiada. 

 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


