
PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE SWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.30. 
2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy. 
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/ prawnych 

opiekunów wypełnionej karty zgłoszenia . 
4. Odpowiedzialność za dziecko ponoszą nauczyciele wychowawcy od momentu zgłoszenia 

do świetlicy przed lekcjami i po lekcjach ( nie podlega opiece wychowawców dziecko, 
które nie dotrze do świetlicy). 

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice lub osoby przez nich upoważnione 
pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o 
tym wychowawcę świetlicy.  

6. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę tylko za pisemną zgodą rodziców. 
7. Nauczyciele wychowawcy nie zwalniają dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę 

rodziców. 
8. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie 

pisemnej informacji od rodziców. 
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u 

wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 
10. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót do 

domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy. 
11. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 
12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego 
zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego 
wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy wpływa na jego ocenę z 
zachowania. 

13. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 
materialna ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 

14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy i odzież. Prosimy, 
aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów 
komórkowych itd. 

15. Dobrowolna, miesięczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 25 zł. 
 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole 
Podstawowej nr 247 w Warszawie . Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcami w celu 
zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  
 
 
 
Warszawa, dnia………..................................................Podpis rodziców/ opiekunów 
                                                                                              ………………………………………………………………………………. 


