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Regulamin  

Świetlicy Szkolnej 

 

Szkoły  Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu 

 
 

§ 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. 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

 Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia. 

 Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

 Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań, uzdolnień. 

 Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego. 

 Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 

 Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 

 Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem 

lokalnym szkoły. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Do świetlicy  szkolnej mogą uczęszczać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki  

w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.   

2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem 

umieszczonym na tablicy ogłoszeń. 
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3. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do 

złożenia karty zapisu, na której deklaruje godziny, w których dziecko będzie wymagało 

opieki. 

4. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica związane z odbiorem dziecka przez 

osoby nie wskazane w karcie zapisu, przyjmowane są tylko w formie pisemnej. 

5. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna 

być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy. 

6. Dziecko zapisane do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy w 

celu odnotowania swojej obecności.  

7. Dziecko zapisane do świetlicy, po zajęciach lekcyjnych, jest przekazane pod opiekę 

świetlicy przez nauczyciela, który prowadził ostatnią lekcję w danej klasie. 

8. Jeżeli dziecko zapisane do świetlicy, jest wyjątkowo odebrane przez rodziców 

bezpośrednio po lekcjach, należy to zgłosić opiekunowi świetlicy. 

9. Rodzice zobowiązani są  do punktualnego odbioru dziecka.  

10. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic 

powinien zawiadomić świetlicę  na nr tel. 33/853 39 51 

11. W przypadku nieodebrania dziecka wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami 

telefonicznie, a w razie braku kontaktu ma prawo powiadomić policję, która podejmie 

stosowne działania (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109), 

12. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela 

pełniącego dyżur w świetlicy. 

13. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/ opiekunów (na karcie zapisu) i zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 

20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym) 

14. Godzina opuszczania świetlicy przez dzieci samodzielnie wracające do domu powinna 

być dokładnie wskazana na karcie zapisu.  

15. Każde odstępstwa od zapisu i zwolnienia dziecka w danym dniu z zajęć świetlicowych 

mogą być zgłaszane tylko na piśmie. 

16. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania. 

17. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).  

18. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 

trudności w nauce. 

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego. 

4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

5. Zgłaszania swoich  pomysłów zajęć i ich tematów. 

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:  

1. Systematycznego udział w zajęciach. 

2. Przebywania w sali lub innym miejscu (na terenie sportowym), w którym organizuje 

się zajęcia świetlicowe . 

3. Zgłaszania wychowawcy, pełniącemu aktualnie dyżur w świetlicy, każdej potrzeby 

wyjścia. 
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4. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i 

kolegów. 

5. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. 

6. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.  

7. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. 

8. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia 

 

 

 

 

§ 5 

 Kary i nagrody: 

 

Kary: 

1. Upomnienie przez wychowawcę na forum grupy. 

2. Uwaga w dzienniku elektronicznym. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 

5. Obniżenie oceny z zachowania. 

6. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

Nagrody: 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy. 

2. Pochwała w dzienniku elektronicznym. 

3. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom. 

4. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

5. Podniesienie oceny z zachowania. 

6. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

7. Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego. 

 

§ 6 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście) 

2. Korespondencja z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Rozmowy telefoniczne. 

4. Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami. 

 

§ 7 

Dokumentacja świetlicy 

 

1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej z tygodniowym rozkładem zajęć. 

2. Dziennik zajęć prowadzony w formie elektronicznej. 

3. Karty zapisu dzieci do świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 


