
  Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo- wychowawczej działalności szkoły. Celem 
działalności świetlicy, jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po 
zakończeniu obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie 
zajęć tematycznych i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Sposób 
funkcjonowania świetlicy oraz warunki przyjmowania i przebywania uczniów, określa „Regulamin 
świetlicy” oraz „Procedury przyjmowania i przebywania uczniów w świetlicy„, które są nieodłączną 
częścią Statutu Szkoły. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na pisemny wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów, którym jest ,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy„. 
  Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów z klas I – III, w tym w szczególności:
a) uczniowie obojga rodziców pracujących,
b) sieroty,
c) uczniowie z rodzin niepełnych,
d) uczniowie z rodzin wielodzietnych,
e) pozostali uczniowie w zależności od wolnych miejsc
Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki do spożycia obiadów w stołówce 
szkolnej. 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną w godz. 700 – 1700 

  Funkcje wychowawcze świetlicy pełnią nauczyciele/pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy o 
różnych specjalizacjach.
Przestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu i Procedur obowiązujących w świetlicy, jest 
obowiązkiem nauczycieli, rodziców i dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. 
  Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa kodeks ucznia, Statut
Szkoły oraz Regulamin świetlicy.
*Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów i 
pełnoletnie osoby wskazane w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” lub na podstawie 
jednorazowego upoważnienia pisemnego, poświadczonego własnoręcznym podpisem rodziców. 
*Osoba trzecia upoważniona do odbioru dziecka musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości.
*Prośby telefoniczne o zmianę ustaleń dotyczących odbioru dziecka nie będą uwzględniane.
*Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 
*Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu lub na zajęcia dodatkowe jest zobowiązane do 
zgłaszania tego faktu nauczycielowi świetlicy.

*W czasie zebrań klasowych, organizowanych po godz. 1700, świetlica nie zapewnia dzieciom 
opieki.
*Nagrody i wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy w poprzez pochwałę indywidualną, wobec 
grupy rówieśniczej, skierowaną do wychowawcy ucznia, rodziców dziecka i dyrektora szkoły. 
*Uczniowie, którzy nie przestrzegają Regulaminy świetlicy, mogą ponieść konsekwencję 
wynikające ze Statutu Szkoły.
*Wychowawcy świetlicy zapewniają bezpieczeństwo wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi 
i przestrzeganie przepisów BHP.


