
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ŻARNOWIE 

Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych dojeżdżający 

autobusem szkolnym.  

2. Wszyscy uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem zgłaszają sie do  

wychowawcy świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po skończonych zajęciach  

lekcyjnych.  

3. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności  

uczniów.  

4. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko przez rodziców. W innych 

sytuacjach  decyzje o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły (wicedyrektor).  

5. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżajacych  

od chwili ich zgłoszenia sie do szkoły (oczekuje na nich przed szkolnym autobusem) do  

chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do  

chwili przekazania opiekunowi w szkolnym autobusie.  

6. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

(wicedyrektora) o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy                      

lub o powtarzających sie nieobecnościach uczniów.  

7. Uczniowie na 5 minut przed planowanym odjazdem szkolnego autobusu powinni zejść     

do szatni. Wychowawca nie powinien dopuszczać do wcześniejszego pobierania ubrań           

z  szatni i przebywania z nimi w szkolnej świetlicy.  

8. O złym zachowaniu uczniów dojeżdżających wychowawcy świetlicy powiadamiają  

wychowawcę klasy, który rozlicza uczniów zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego  

Systemu Oceniania. Wychowawca klasy okresowo zawiadamia rodziców o złym  

zachowaniu ich dzieci.  

9. W przypadkach skrajnych, kiedy działania szkoły nie przynoszą poprawy zachowania  

uczniów dojeżdżających, następuje ra0ace łamanie dyscypliny i zagrożenie  

bezpieczeństwa innych, dyrektor szkoły mo0e o zdarzeniach poinformować  

funkcjonariuszy policji.  

10. Wychowawcy świetlicy szkolnej podczas zajęć maja obowiązek prowadzić m.in. zajęcia  



związane z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania sie po drogach,  

szczególnie w zakresie przejazdów środkami komunikacji masowej.   



REGULAMIN SWIETLICY  
 

• Świetlica przeznaczona jest dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych.  
 

• W świetlicy i otoczeniu wszyscy dbamy o czystość i porządek.  
 

• Podczas zajęć obowiązuje kulturalne zachowanie, właściwy stosunek do kolegów         
i nauczycieli.  

 
• Ponosimy odpowiedzialność za spowodowane szkody materialne.  

 
Wychowanek świetlicy ma prawo do:  

 
1. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.  

2. Życzliwego traktowania.  

3. Poszanowania godności osobistej.  

4. Ochrony przed agresją i przemocą.  

5. Pomocy w nauce, w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych.  

6. Wyrażania swoich myśli, poglądów i propozycji.  

7. Rozwijania i bogacenia swoich zainteresowań i uzdolnień.  

 
Wychowanek ma obowiązek: 

 

1. Przestrzegania zasad kultury współżycia i współdziałania.  

2. Pomocy młodszym i słabszym.  

3. Dbania o dobro, ład i porządek.  

4. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

5. Uczestnictwo w zajęciach, grach i zabawach proponowanych przez wychowawcę.  

6. Wykonywanie próśb i poleceń nauczycieli.  


