
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4  
W SANDOMIERZU 

 
1. Świetlica jest czynna w godz. 6.45 - 16.30 (przy ul. Mickiewicza 39) oraz 7:00 – 

15:30 (przy ul. Cieśli 2). 

2. Rodziców oraz dzieci obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed 

koronawirusem zawarte w odrębnym dokumencie pt. „Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Sandomierzu  dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2”. 

3. Kartę zgłoszenia na świetlicę wraz z klauzulą RODO składa się osobiście u 

kierownika świetlicy. Zgłoszenia dziecka na świetlicę można również dokonać drogą 

mailową, po uprzednim wypełnieniu Karty zgłoszenia i przesłaniu zeskanowanego i 

podpisanego dokumentu na adres mailowy: m.kowalska@sp4sandomierz.pl 

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania 

sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma 

wpływ na jego ocenę z zachowania. 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

6. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o 

tym kierownika świetlicy. 

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, a nie zgłosiło się do 

świetlicy. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odebrać dziecko w czasie trwania 

przerwy między kolejnymi zajęciami do godz. 16.30. W razie nieodebrania ucznia ze 

świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko 

będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez 

uczniów do szkoły wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia 

typu MP3, PSP itp.). 

10. Wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są 

do zabierania i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy. 

11. Nieprzestrzeganie “Regulaminu świetlicy” skutkować będzie skreśleniem ucznia  

z listy wychowanków świetlicy. 

12. Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 10.09.2020 r. 

13. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin świetlicy szkolnej. 
 
 
 
 
 


