
REGULAMIN ŚWIETLICY 
  Szkoły Podstawowej Nr 2 Wodzisławiu Śl. 

 
Dzieci 

1. Po zakończonych zajęciach (lekcyjnych lub pozalekcyjnych) o godzinie podanej w karcie 

zgłoszenia natychmiast zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.  

1. Nie wychodzimy z świetlicy i innych pomieszczeń bez pozwolenia wychowawcy, nie 

oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.  

2. Używamy form grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”, „proszę”, 

„przepraszam”. 

3. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania (nie biegamy, nikogo nie uderzamy, nie 

popychamy itp.). 

4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć 

 i w czasie odrabiania prac domowych. 

5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy  

i nie przerywamy. 

6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier itd. 

7. Po zakończonych zajęciach lub zabawie porządkujemy swoje otoczenie. 

8. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców. 

9. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas przede wszystkim zależy, czy będziemy się dobrze 

czuli w naszej świetlicy.  

10. W razie nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad uczeń może zostać ukarany uwagą  

w dzienniku lub obniżeniem oceny z zachowania.  

 
Rodzice 

1. Rodzic lub wskazana w karcie zgłoszenia osoba, odbiera dziecko w obecności wychowawcy 

świetlicy. 

2. Jeżeli rodzic wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu w danym dniu (a nie jest 

to zaznaczone w karcie zgłoszenia) lub odebranie go przez osobę niewskazaną w karcie 

zgłoszenia, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pisemnie wychowawcę świetlicy. Jeżeli 

to nie nastąpi dziecko pozostaje w świetlicy do czasu odebrania go przez osobę wskazaną  

w karcie zgłoszenia. 

3. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego przypominania dziecku o konieczności 

punktualnego zgłaszania się po zakończonych zajęciach (lekcyjnych lub pozalekcyjnych) do 

wychowawcy świetlicy.  

4. Rodzic jest zobowiązany do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, zgodnie 

z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia (w wyjątkowych przypadkach dziecko może 



przebywać w świetlicy dłużej niż jest to podane w zgłoszeniu, jednak tylko w godzinach otwarcia 

świetlicy).  

 

 


