
Regulamin świetlicy Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach 

1. Opieką świetlicy objęci są wszyscy uczniowie korzystający z dowozu autobusem 
szkolnym oczekujący na zajęcia dodatkowe, nieuczestniczący w zajęciach ze 
swoją klasą. 

2. W miarę wolnych miejsc z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie, których 
rodzice z powodu pracy zawodowej nie są w stanie zapewnić im opieki. 

3. Rano z przewozu mogą korzystać uczniowie zamieszkali powyżej 2 km od szkoły. 

4. Po lekcjach odwozy będą w pierwszej kolejności uwzględniać uczniów 
zamieszkałych w odległości powyżej 2 km od szkoły. W miarę wolnych miejsc  
w autobusie będą zabierani inni uczniowie. 

5. Autobus szkolny zatrzymuje się tylko na przystankach zatwierdzonych przez 
Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 

6. Uczeń dojeżdżający ma obowiązek przybyć rano na przystanek około 5 minut 
wcześniej. 

7. W przypadku, gdy rano po upływie 20 minut od planowanego czasu odjazdu 
autobus nie przyjedzie, rodzic ma obowiązek zapewnienia dowozu dziecka do 
szkoły. 

8. Uczniowie zapisani na świetlicę oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne 
zobowiązani są przyjść na świetlicę szkolną i zgłosić swoją obecność 
nauczycielowi. 

9. Uczniowie dojeżdżający po skończeniu zajęć mają obowiązek zgłosić się do 
świetlicy, gdzie pod opieką nauczyciela oczekują na autobus szkolny. 

10. Uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej korzystający z przewozów 
przyprowadzani są na świetlicę przez nauczycieli kończących zajęcia w danej 
klasie. 

11. Dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzane są przez osobę wyznaczoną 
przez dyrektora GCE na świetlicę lub bezpośrednio do opiekuna autobusu. 

12. Prawo do odbioru dziecka ze świetlicy mają rodzice/ prawni opiekunowie lub 
osoby przez nich upoważnione wpisane w karcie zapisu. 

13. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zapisu, musi 
ona posiadać pisemne upoważnienie czytelnie podpisane przez rodziców/ 
prawnych opiekunów. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną. 

Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt 
wychowawcy świetlicy. 

14. Nauczyciel, w szczególnych przypadkach ma prawo nie wyrazić zgody na 
samodzielny lub z wyznaczonymi przez rodzica osobami powrót ucznia ze szkoły. 

15. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka ze 
szkoły, uczeń ten musi posiadać pisemne oświadczenie czytelnie podpisane 
przez rodzica/ prawnego opiekuna stwierdzające, że ponosi on we 
wskazanym w oświadczeniu czasie całkowitą odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. 



16. Uczniowie korzystający z przewozu zostają objęci opieką nauczyciela z chwilą 
przekroczenia progu szkoły po przyprowadzeniu ich przez opiekuna autobusu 
szkolnego. 

17. Nauczyciel świetlicy przekazuje uczniów do odwozu opiekunowi autobusu 
szkolnego przy głównym wejściu do budynku szkoły. 

18. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia  
w przypadku, gdy: 
1) Uczeń nie zgłosi się na świetlicę lub odłączy się od grupy bez zgody 

nauczyciela; 
2) Samodzielnie, bez zgody nauczyciela opuści świetlicę. 

19. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły i wyjść samodzielnie do autobusu 
szkolnego bez opiekuna. 

20. Uczniowie na świetlicy przebywają w obuwiu zmiennym. 

21. Sprzęt sportowy, gry, zabawki, materiały plastyczne i inne pomoce wydają 
nauczyciele lub wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie. 

22. Uczniowie zobowiązani są do: 
1) Przestrzegania regulaminu świetlicy, wykonywania poleceń nauczycieli; 
2) Kulturalnego zachowywania się podczas zajęć; 
3) Dbania o porządek i wystrój świetlicy; 
4) Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 
5) Nie korzystania z telefonów komórkowych (uczniowie mogą korzystać  

z telefonów tylko za pozwoleniem nauczyciela). 

23. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy, uczeń może zostać 
wykluczony ze świetlicy oraz przewozów, lub czasowo zawieszony w prawie 
do korzystania z nich. 

Decyzję podejmuje rada pedagogiczna i pisemnie powiadamia rodziców/ 
prawnych opiekunów ucznia. 

 

 


