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REGULMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

w Witoszowie Dolnym  

 

I. CELE  I  ZADANIA  ŚWETLICY  SZKOLNEJ  

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed  
i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. 
Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 
1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, 
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

4. propagowanie aktywnych  form spędzania wolnego czasu, 

5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

7. podnoszenie kultury życia codziennego, 

8. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych), 

9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi. 

 

II. ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE 

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne i opiekuńcze w szkole. 

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom dojeżdżającym do szkoły 

autobusem szkolnym oraz tym, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia. 

4. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje 

religii. 

5. Wychowawcy na świetlicy wymagają pisemnych upoważnień w przypadku: 

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu, 

- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

6. Na świetlicy obowiązkowe jest obuwie zmienne. 
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III. ZASADY  FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny 
z Planem Wychowawczym Szkoły. 
 

1. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne 
pod opieką wychowawcy. 

2. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia. 
3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy  przez rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli lub 
zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

4. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi salę umieszcza na drzwiach świetlicy 
informację o aktualnym miejscu pobytu. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane 
do wychowawcy świetlicy. 

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów dziecko 
nie będzie mogło opuścić samodzielnie świetlicy. 

7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice lub nauczyciele 
prowadzący dane zajęcia powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także 
o zmianach np. godzin zajęć). 

 

IV. OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY 
 

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od 
chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do momentu 
rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich odebrania przez 
rodziców/prawnych opiekunów lub do odjazdu autobusu szkolnego wg 
harmonogramu dowozów uczniów do szkoły. 

2. Wychowawca świetlicy prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z ramowego 
rozkładu dnia wg rocznego planu pracy. 

3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego 
o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej. 

4.  Wychowawca świetlicy ma obowiązek zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów 
o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy. 
W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca 
świetlicy  zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania: 
- poinformować o wypadku dyrektora szkoły i przekazać informację do sekretariatu 
szkoły; 
- zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów o wypadku i stanie zdrowia 
wychowanka; 
- zawiadomić pielęgniarkę szkolną ( pogotowie ratunkowe – w uzasadnionych 
przypadkach). 
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V. OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW 
 

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich 
dziecko. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez 
rodziców/prawnych opiekunów z sali świetlicowej lub przyprowadzane 
i odprowadzane są przez nauczycieli dyżurujących  do autobusu szkolnego.  

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zdeklarowanych godzin pobytu 
dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć. 

4. Zasady opuszczania świetlicy po zakończonych zajęciach przez dziecko określają 
rodzice pisemnie w Karcie zgłoszenia. 

5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do 
domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest 
zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy legitymując się 
dowodem osobistym. 

6. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu świetlicy szkolnej 
i przestrzegać ujętych tam zasad. 

7. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą 
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt bądź 
jego naprawę. 

 

VI. OBOWIĄZKI  I  PRAWA WYCHOWANKA 
 

1. Wychowanek ma prawo do opieki podczas oczekiwania na zajęcia po przyjeździe do 
szkoły autobusem szkolnym, podczas oczekiwania na autobus po zajęciach szkolnych 
lub w czasie oczekiwania na odbiór przez rodziców. 

2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym 
dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one 
bezpieczeństwu jego i innych dzieci. 

3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy ustalonego 
wspólnie z wychowawcą. 

4. Wychowanek ma obowiązek zgłosić  się do wychowawcy świetlicy  natychmiast po 
przyjściu do szkoły lub po zakończonych zajęciach. W sytuacji, gdy nie zgłosi się  
wychowawca świetlicy odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

5. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy 
potrzebę wyjścia z sali. 

6. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia 
obowiązującego w świetlicy szkolnej. 

7. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:  
- uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji; 
- kulturalne zachowanie się wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz 
kolegów; 
- aktywne spędzanie czasu wolnego; 
- estetyczne spożywanie posiłków; 
- niesienie pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami. 
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8. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, 
dbać o porządek i estetyczny wygląd sali. 

9. NAGRODY: 
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach 
i grach, bardzo dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, pomoc koleżeńską itp. 
w postaci: 
● pochwały ustnej, 
● pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
● nagrody rzeczowej, 
● dyplomu. 

10. KARY: 
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu  świetlicy 
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 
● upomnienie ustne, 
● ostrzeżenie w obecności grupy, 
● pisemne powiadomienie rodziców, 
●wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania (także na podstawie nieobecności 
nieusprawiedliwionych), 
● czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy (decyzją rodziców i 
dyrektora szkoły), 
● skreślenie z listy wychowanków świetlicy (decyzją rodziców i dyrektora szkoły). 

 

VII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 
 
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 
● Karta zgłoszenia do świetlicy ucznia z aktualnymi danymi teleadresowymi w celu 
komunikowania się   (w razie konieczności) z rodzicami/opiekunami dziecka, 
● Regulamin świetlicy szkolnej, 
● Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 
● Dziennik zajęć. 

 


