
Regulamin Świetlicy szkolnej. 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców. 

3. Praca świetlicy dostosowana jest do potrzeb uczniów i rodziców oraz możliwości Szkoły. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie 

przekracza 25 osób. 

5. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom zapisanym do świetlicy; 

2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach; 

3) zorganizowanie pomocy w wykonywaniu prac domowych i w nauce; 

4) zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej; 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

 

6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

1) potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów; 

2) możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

4) ćwiczenia umożliwiające prawidłowy rozwój fizyczny; 

5) możliwość odrabiania lekcji. 

7. Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

Dokumentowanie pracy świetlicy 

 

1. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje zajęcia prowadzone z 

uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym 

2. Do dziennika zajęć w świetlicy nauczyciel wpisuje: 

1) plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

2) imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, 

3) oddział, do którego uczęszcza uczeń, 

4) tematy przeprowadzonych zajęć, 

5) obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. 

3. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem. 

 

Prawa ucznia korzystającego ze świetlicy 

 

1. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do: 

1) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

2) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

3) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

4) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach; 

5) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

6) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej; 

7) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

8) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu 

sportowego. 

 

 

 



 Obowiązki ucznia korzystającego z świetlicy 

 

1. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) przestrzeganie określonych zasad dotyczących przede wszystkim: 

a) bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, 

b) współdziałania w grupie, 

c) przestrzegania podstawowych zasad higieny, 

d) dbania o ład i porządek oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy; 

4) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy; 

5) aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach świetlicowych; 

6) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia. 

 

 Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci 

 

1. Odbiór dzieci poniżej 7-go roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione na piśmie. 

2. Uczniowie klas I – III samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę od 

rodzica. 

3. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone 

orzeczeniem sądowym. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Szkoły 

lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty 

i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości. 

6. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości podczas odbioru dziecka ze Szkoły nauczyciel ma 

obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicem dziecka. 

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może, po uprzednim kontakcie telefonicznym z 

rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica, która 

zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. 

8. Rodzice po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają na 

terenie Szkoły. 

9. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców. 

10. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy, a w szczególności odbioru dzieci 

przebywających w świetlicy do godziny 15:30. 

11. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu zgłasza swoje wyjście nauczycielowi. 


