
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 
1. Uczeń, momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu przebywa pod 

opieką wychowawców i nie może oddalić się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, 

sklepu itp.) 

 

2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenieswojego przyjścia do wychowawcy świetlicy. 

 

3. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 

świetlicy. 

 

4. Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym zezwoleniem rodziców 

(opiekunów prawnych). Swoje wyjście musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur. 

 

5. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania 

określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu                     

w swietlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do 

poszanowania wyposażenia świetlicy. 

 

6. Za zniszczone wyposażenie świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice 

(opiekunowie prawni) dziecka. 

 

7. Opiekunowie świetlicy szkolnej nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione               

w niej przedmioty stanowiące prywatną i wartościową własność uczniów (zabawki, 

telefony, pieniądze itp.). 

 

8. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną, 

miesięczną kwotę na materiały potrzebne do zajęć świetlicowych. 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY 

 

 

 

 

 

Różanka, dnia: …………………….         …………………………………………….. 
    (czytelny podpisrodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej 

im. Róży Marii Zamoyskiej Różance 
w roku szkolnym: …………………… 

 
DANE DZIECKA: 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………. kl. …… 
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numer telefonu: 
matki: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ojca: ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Dodatkowe, ważne informacje o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu/nie wyrażam 
zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze swietlicy               
o godzinie ………………. 

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godzinie …………………………………………….. 
wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 
 

1. ………………………………………...... 2. ………………………………………...... 
3. ………………………………………...... 4. ………………………………………...... 
 

3.  Moje dziecko będzie korzystało z gminnego środka dowożenia TAK / NIE 
 
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na to, aby moje dziecko uczestniczyło                        
w zajęciach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 
pozostajacego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza 
godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 
 
 
 
 
Różanka, dnia: …………………   ………………………………………………………………… 

                 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


