
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu 

 

 

1. Uczniowie udają się do świetlicy niezwłocznie po przybyciu do szkoły lub po zakończonych lekcjach. 

2. Poranne zajęcia świetlicy (od godz. 6.30 do rozpoczęcia lekcji) i popołudniowe zajęcia świetlicy (od godziny 

15.30 – 17.00) odbywają się w salach 145 i 147.  

3. W świetlicy porannej, zbiorczej przebywają wszystkie dzieci zapisane do świetlicy oraz uczniowie, którzy 

przyszli do szkoły przed rozpoczęciem dyżurów nauczycielskich na korytarzach, tj. przed godziną 7.40. 

4. Obowiązkiem ucznia jest zmiana obuwia oraz pozostawienie w szatni ubrań wierzchnich przed wejściem do 

świetlicy szkolnej. Uczniowie klas pierwszych zostawiają buty i ubrania wierzchnie w miejscu do tego 

przygotowanym, w korytarzu, przed świetlicą szkolną.  

5. Po przyjściu do świetlicy, uczniowie zgłaszają swoją obecność nauczycielowi lub nauczyciel sprawdza 

obecność niezwłocznie po przyjściu do świetlicy na swój dyżur.  

6. Między godziną 7.35 a 7.45 uczniowie klas pierwszych zostają zaprowadzeni przez nauczyciela do budynku 

przy ulicy Bytomskiej. 

7. Rodzic, który wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu, musi wskazać w karcie zapisu do 

świetlicy dokładną godzinę opuszczenia jej przez dziecko. Wychowawca dba, by dziecko opuściło świetlicę             

o wskazanej przez rodzica porze. 

8. Uczeń może opuścić świetlicę wyłącznie za zgodą nauczyciela.  

9. O godzinie 7.45 uczniowie klas młodszych (drugich i trzecich) odbierani są ze świetlicy przez nauczyciela 

wychowawcę, bądź (za zgodą wychowawcy świetlicy) samodzielnie udają się pod klasę w czasie przerwy 

przed pierwszą lekcją. 

10. Uczniowie nie mogą oddalać się od wychowawcy świetlicy bez jego zgody.  

11. Uczniowie pracują w sposób bezpieczny, nie przeszkadzają innym i darzą się wzajemnym szacunkiem.  

12. Nauczyciel zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Nauczyciel realizuje plan pracy 

świetlicy. 

13. Uczniowie są zobligowani do zachowania porządku w świetlicy. 

14. Wychowawcy świetlicy dbają o dobrą atmosferę oraz warunki sprzyjające uczestnictwu dzieci                                 

w prowadzonych zajęciach (bezpieczeństwo, porządek, dyscyplina, minimalizowanie hałasu). 

15. Nauczyciel i uczniowie dbają o higienę osobistą. Myją lub dezynfekują ręce po wejściu do świetlicy. 

16. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie przy stolikach.  

17. Uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych oraz wyposażenia świetlic. 

18. Nauczyciele i uczniowie dbają o zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości przestrzegają go 

podczas działań podejmowanych w świetlicy szkolnej.  

19. Wszelki sprzęt sportowo – rekreacyjny, który został użyty podczas zabaw jest odkładany na miejsce. 

20. Zajęcia świetlicowe z dziećmi po lekcjach odbywają w przypisanych salach lekcyjnych do godziny 15.30. 

Od godziny 15.30 wszyscy uczniowie, którzy przebywają pod opieką świetlicy przebywają w świetlicy 

zbiorczej przy ulicy Głubczyckiej. 

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r. 


