
Dla rodziców i uczniów!                                  Procedury pobytu dziecka w świetlicy. 
Fakt zapisania dziecka do świetlicy prosimy niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 
 Świetlica jest czynna w godz. 6.45-16.30      Telefon: 32 2241044 w.53 
Zgodnie z kartą pobytu dziecka w świetlicy oraz regulaminem: 
· Wychowawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w 

świetlicy. Rano, przed lekcjami uczeń zgłasza się do świetlicy szkolnej sam lub z rodzicem. Przed 
rozpoczęciem lekcji uczniowie są odbierani ze świetlicy szkolnej, a następnie po zakończonych 
lekcjach odprowadzani do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela uczącego, zgodnie 
z godz. podanymi w karcie pobytu dziecka w świetlicy.  

· Uczeń w wybranym dniu może nie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych lub zostać 
wcześniej zwolniony ze świetlicy (tzn. o innej godz. niż została ona podana w karcie), 
wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna. Prośbę o wcześniejszy i 
samodzielny powrót dziecka do domu należy zapisać w zeszycie korespondencji lub na osobnej 
kartce z podaniem daty i godz. powrotu oraz informacji, iż biorą państwo (rodzice/opiekunowie) 
pełną odpowiedzialność za powrót dziecka ze szkoły do domu. Ze względu na bezpieczeństwo 
dziecka nie będą uznawane przez wychowawców telefoniczne zwolnienia dziecka ze świetlicy. 
W przypadku braku pisemnej prośby rodzica uczeń będzie przebywał w świetlicy zgodnie z godz. 
podanymi w karcie pobytu.  

· Wszelkie zmiany godzin pobytu w świetlicy, zmiany godzin powrotu do domu lub ewentualną 
rezygnację z uczęszczania do świetlicy należy zgłaszać u kierownika lub wychowawców świetlicy 
i zaznaczyć w karcie pobytu dziecka w świetlicy.  

· Uczeń  po przyjściu do świetlicy zawsze zgłasza się do wychowawcy świetlicy w celu zapisania 
w dzienniku obecności. 

· Jeżeli dziecko jest odbierane przez inną osobę niż została podana na karcie, wtedy należy 
przedstawić wychowawcy oświadczenie rodzica z nr dowodu osobistego.  

· Uczeń opuszczając świetlicę samodzielnie lub z rodzicem zgłasza zawsze ten fakt osobiście 
wychowawcy świetlicy w celu odnotowania wyjścia. 

· Uczniowie sześcioletni mogą być odbierani wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 
Kierownik i wychowawcy świetlicy 

 


