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Regulamin świetlicy 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych 

w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą 

pracy wychowawczo - opiekuńczej przeznaczoną dla uczniów klas 0 - 3.  

 

§2 Zadania świetlicy 

 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości.  

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

 

§3 Dokumentacja 

 

1. Roczny plan pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły na początku roku szkolnego. 

2. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej. 

3. Dzienniki zajęć świetlicy.  

4. Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej 

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

6. Roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§4 Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje od godziny 6.30 do 17.30. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów z klas 0 - 3, których oboje rodziców lub 

opiekunowie prawni pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki przed lub po zajęciach 

lekcyjnych. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko do holu głównego szkoły i odbierają 

z niego dziecko po zakończonych lekcjach. Uczniowie klas 0-3 rozstając się z rodzicami w holu 

szkoły - samodzielnie przechodzą do świetlicy.  

3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie oczekujący na terenie szkoły na planowe 

zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii.  

4. Pod opieką jednego opiekuna w świetlicy szkolnej może przebywać do 25 uczniów. 

5. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

lub opiekunów prawnych - karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
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6. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za odbieranie dziecka 

rodzice/opiekunowie osobiście składają do sekretariatu szkoły na początku każdego roku 

szkolnego. 

7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za poprawne wypisanie danych 

osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka.  

9. Szczegółowe zasady przyprowadzania, odbioru i powrotu dziecka do domu określa: Procedura 

przyprowadzania i odbierania uczniów. 

10. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki, do której są zaprowadzani przez 

wychowawcę świetlicy lub innego nauczyciela. 

11. Po posiłku uczniowie klas 0 i 1 są odprowadzani do świetlicy przez wychowawcę świetlicy lub 

innego nauczyciela, natomiast dzieci starsze (z klas 2, 3) wracają samodzielnie do świetlicy. 

12. Uczniowie po zajęciach dodatkowych są odprowadzani przez osoby prowadzące te zajęcia do 

świetlicy.  

13. W przypadku ogłoszenia stanów zagrożenia zasady tymczasowo mogą ulec zmianie. 

 

§5 Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

 

1) Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 

2) Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

3) Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; życzliwego, podmiotowego 

traktowania 

4) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; uzyskania pomocy w przypadku trudności 

w nauce 

5) Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego); 

6) Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

7) Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw. 

 

2. Uczeń ma obowiązek: 

 

1) Przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu 

w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie; 

2) Przestrzegania podstawowych zasada higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania 

sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy; 

3) Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlic; 

4) Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły; 

5) Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

z sali; 

6) Meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie; 

7) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych; 

8) Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie; 

9) Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 


