
Organizacja pracy świetlicy w Zespole Szkół w Obrzycku  

w roku szkolnym 2022/2023 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku  od godz.7:00 do godz.15:00. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina”. 

3. Ze świetlicy szkolnej korzystają:  

a) uczniowie dowożeni do szkoły autobusami, czekający na zajęcia przed lekcjami 

lub czekający na odwóz po lekcjach, 

b) pozostali uczniowie ze względu na czas pracy rodziców (zapisani do świetlicy),  

c) uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne, 

d) uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w 

szkole, 

e) uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje 

wychowawca świetlicy. 

 4. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie: 

a) na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, 

b) na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga. 

5. Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna 

prawnego. 

6. Opieką świetlicową objęci są uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia świetlicowe. Ich 

obecność na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych. 

7. Grupa przydzielona nauczycielowi na daną godzinę zajęć nie może być większa niż 25 

uczniów. 

8. Czas pracy świetlicy jest skorelowany z czasem trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw.  

9. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym   

planem zajęć dnia. 

10. W świetlicy uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych za zgodą nauczyciela. 

Obowiązuje Szkolny regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Zespołu Szkół w Obrzycku. 

11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących 

bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się oraz szanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie świetlicy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.  

12. Uczeń przyjęty do świetlicy ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. 



13. Zajęcia odbywają się w salach świetlicowych, na boisku i placu zabaw.  

14. W roku szkolnym 2022/2023 obiady wydawane będą od 07.09.2022 r. 

15. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej w czasie długiej przerwy  

(od godz. 11:20 do godz. 11:40). 

16. Płatności za dany miesiąc  należy dokonywać z góry do 15-tego każdego miesiąca na 

podane konto. Cena obiadu dla ucznia wynosi 4,00. Za niewykorzystane w danym miesiącu 

posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym. 

 

 

 

 

 


