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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

§1 

  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica szkolna jest miejscem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. 
Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczym szkoły.  

Do zadań świetlicy należy: 
1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. 
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,  

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie. 
4. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

 i czystości oraz dbanie o zdrowie. 
5. Rozwijanie samodzielności. 

§ 2 
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY  

1. Zapisy do świetlicy prowadzone są  zgodnie z Regulaminem Naboru do Świetlicy - 
załącznik nr 1. 

2. Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do rzetelnego 
wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”- załącznik nr 2. 

3. Świetlica jest czynna od 7.00 do 17.00. 
4. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione, 

które zostały ujęte w Karcie Zgłoszeniowej. Odebranie dziecka przez osobę 
nieujętą w punkcie III Karty Zgłoszeniowej wymaga pisemnej zgody 
rodzica/opiekuna prawnego z podaniem daty, imienia, nazwiska osoby 
odbierającej dziecko w tym dniu. 

5. Każdorazowa zmiana decyzji dotycząca samodzielnego wyjścia dziecka  
ze świetlicy musi być udokumentowana pisemnie przez rodziców (Zgłoszenia 
telefoniczne nie są respektowane). 

6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, zgłasza ten fakt przez video domofon 
również w przypadku, gdy zabiera dziecka bezpośrednio z zajęć lekcyjnych  
lub dodatkowych. 

7. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za dziecko zapisane  
do świetlicy, jeżeli przyprowadzone do szkoły lub po zajęciach, nie zgłosiło się  
do świetlicy. 

8. Rodzice obowiązani są odbierać terminowo dzieci ze świetlicy zgodnie  
z zadeklarowanymi godzinami . 

9. W sytuacji gdy dziecko nie zostało odebrane do godz. 17.00 i nauczyciel nie może 
nawiązać kontaktu z opiekunami, powiadamia dyrektora szkoły. Następnie 
dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom 
administracyjnym. 

10. Wychowawcy świetlicy prowadzą ewidencję uczniów przebywających w świetlicy. 
Każde wyjście dziecka na zajęcia  jest odnotowane w „Dziennej Karcie Ewidencji"- 
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załącznik nr 3. 
11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte 

powtórnie. 
12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów 

 i pozostawione w niej przedmioty wartościowe(np. telefony komórkowe, 
urządzenia elektroniczne, cenne zabawki)  

13. Uczeń przebywający pod opieką nauczycieli świetlicy jest zobowiązany  
do przestrzegana regulaminu świetlicy.  

14. Nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia może stanowić  
podstawę do utworzenia zespołu interwencyjnego, a na jego posiedzenie będą 
wzywani rodzice ucznia. 
 

§ 3  

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY 

1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w ewidencji świetlicy. Dzieci 
uczęszczające do świetlicy zobowiązane są do przestrzegania „Świetlicowego ABC”: 

A. Wszyscy jesteśmy gospodarzami świetlicy. 
B. Dbamy o porządek i estetykę naszego pomieszczenia. 
C. Szanujemy sprzęt świetlicowy, rzeczy własne i kolegów. 
D. Plecaki odkładamy w ustalonym miejscu. 
E. Pilnujemy własnych rzeczy, a znalezione rzeczy przekazujemy wychowawcy.  
F. Gry i zabawki odkładamy na miejsce. 
G. Przeciwstawiamy się agresji – wszelkie spory rozwiązujemy pokojowo. 
H. Nie krzyczymy. 
I.  Nie biegamy. 
J. Nie wychodzimy bez pytania ze świetlicy. 
K. Bierzmy aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli świetlicy. 
L. Zobowiązujemy się do wypełniania poleceń  nauczycieli świetlicy. 
M. Zachowujemy ostrożność w drodze do i ze świetlicy. 
N. Przestrzegamy zasad higieny osobistej. 

 

§ 4  

PRAWA UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

Uczestnik świetlicy ma prawo do: 
1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej. 
2. Pomocy w odrabianiu zadań domowych i rozwiązywaniu problemów. 
3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań. 
4. Ciepłej i życzliwej atmosfery. 
5. Poczucia bezpieczeństwa. 
6. Poszanowania godności osobistej. 
7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 
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§ 5  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

Uczestnik świetlicy ma obowiązek: 

1. Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wejście i wyjście ze świetlicy w celu 
odnotowania godziny w "Dziennej Karcie Ewidencji". 

2. Zgłaszania u wychowawcy świetlicy faktu wyjścia do sklepiku, toalety lub 
biblioteki. 

3. Przestrzegać „Świetlicowego ABC”. 
4. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 
5. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy i w stołówce. 

 

§ 6 

 PRACOWNICY ŚWIETLICY 

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy. 
2. W/w pracownicy zatrudnieni są zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły 

organ prowadzący szkołę. 


