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         I Postanowienia ogólne: 

 

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach 6:30 – 17:00. 

2. Świetlica szkolna czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i 

opiekuńczo – wychowawcze w szkole. 

3. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą: 

a. dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na: a. czas pracy ich rodziców 

(prawnych opiekunów)   

b. organizację dojazdu do szkoły (busy, internat ,domy dziecka) 

c. czas szkolnych zebrań rodziców 

d. czas konsultacji rodziców z nauczycielami 

e. dla uczniów skierowanych do świetlicy z powodu odwołania zajęć 

f. w innych specyficznych dla naszej placówki okolicznościach, wymagających zapewnienia 

uczniowi opieki w czasie trwania zajęć lekcyjnych np.: czas, kiedy klasa z nauczycielem je obiad w 

stołówce szkolnej lub czas, kiedy uczeń nie idzie na zajęcia dodatkowe. 

4. Wychowawcy świetlicy oraz wicedyrektor szkoły tworzą zespół, którego celem jest analizowanie 

problemów wychowawczych oraz współpraca z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i 

wychowawcami klas. 

II Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom opieki w czasie przebywania w świetlicy szkolnej. 

2. Organizacja czasu wolnego. 

3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów. 

4. Rozwijanie samodzielności uczniów i kształtowanie umiejętności społecznych. 

 5. Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów i zainteresowań. 

 6. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i 

higienicznych. 

7. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii narodowej. 

8. Zapewnienie odpowiednich warunków do odrabiania lekcji i nauki własnej. 

9. Wdrażanie do właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr wspólnych. 

10. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i innymi 

specjalistami w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

III Prawa i obowiązki wychowanka: 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

a) życzliwego, podmiotowego traktowania b) wyboru własnej formy aktywności spośród propozycji 

zajęć w czasie zabaw dowolnych c) korzystania na terenie świetlicy z materiałów plastycznych, 

zabawek, gier i książek d) korzystania z pomocy wychowawcy w sytuacjach, gdy tego potrzebuje 

2. Uczeń zobowiązany jest do: 

a) respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa c) 

przestrzegania Regulaminu Świetlicy d) uczestniczenia w miarę swoich możliwości w zajęciach 

zorganizowanych przez nauczyciela - wychowawcę e) zgłoszenia swojej obecności po przyjściu do 

świetlicy  f) pozostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu g) zgłoszenia wychowawcy 

każdorazowego wyjścia z sali h) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i) 

dbania o porządek i wystrój świetlicy j) korzystania z wyposażenia świetlicy wyłącznie za zgodą 

wychowawcy świetlicy k) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy l) kulturalnego 

zachowania się w trakcie pobytu w stołówce szkolnej pod opieką nauczyciela – wychowawcy 



3. Za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie uczeń może otrzymać nagrodę w postaci: a) 

pochwały słownej b) pochwały słownej w obecności rodzica lub wychowawcy klasy c) pochwały 

pisemnej w zeszycie do kontaktów z rodzicami d) możliwości wyboru preferowanej przez ucznia 

aktywności 

4. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, w postaci: 

a) dyplomu, b) drobnej nagrody rzeczowej. 

5. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania oraz naruszanie Regulaminu Świetlicy 

przewidziane są następujące kary: a) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy b) 

nagana ustna w obecności wychowawcy klasy c) powiadomienie rodziców o złym zachowaniu 

ucznia 

IV Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy: 

1. Uzyskiwanie informacji o funkcjonowaniu ucznia od rodziców, wychowawców klas i innych 

nauczycieli. 

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do 

rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do odjazdu dzieci bądź 

przekazania ich rodzicom/ prawnym opiekunom. 

3. Prowadzenie zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia oraz rocznego planu pracy świetlicy 

4. Prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne 

przepisy. 

5. Informowanie wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć 

świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania. 

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłoczne powiadomienie 

dyrektora szkoły, rodziców/ prawnych opiekunów, a w razie potrzeby w pierwszej kolejności 

wezwanie pogotowia ratunkowego. 

7. Powiadamianie wicedyrektora lub dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w 

świetlicy szkolnej. 

8. Zapoznanie uczniów i ich rodziców z Regulaminem Świetlicy Szkolnej. 

V Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców klas 

1. Uzyskiwanie informacji o funkcjonowaniu ucznia w świetlicy szkolnej. 

2. Informowanie wychowawcy świetlicy o każdorazowej zmianie organizacji zajęć klasy w formie 

pisemnej. 

3. Każdorazowe zgłaszanie wychowawcy świetlicy wyjścia z uczniem na zajęcia oraz zgłaszanie 

przyprowadzenia ucznia po skończonych zajęciach. 

4. Informowanie nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka przez rodziców / opiekunów prawnych 

bezpośrednio z zajęć (dotyczy dziecka zabranego na zajęcia i nie przyprowadzonego po zajęciach 

do świetlicy). 

5. Udzielanie nauczycielowi wychowawcy ważnych informacji dotyczących funkcjonowania 

uczniów oraz bieżących problemów. 

VI Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

1. Uzyskiwanie informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy szkolnej. 

2. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 17.00. przez rodziców lub wyznaczone przez nich 

osoby, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, a w wyjątkowych 

sytuacjach przez inne osoby, które posiadają pisemne upoważnienie od rodziców/ prawnych 

opiekunów dziecka. (W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.) 

3. Informowanie wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka. 

4. Przekazywanie wychowawcom świetlicy decyzji dotyczących dziecka w formie pisemnej. 5. 

Ponoszenie pełnej lub częściowej odpowiedzialności finansowej w sytuacji celowego zniszczenia 

przez ucznia wyposażenia świetlicy. 

6. Zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy. 


