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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GALWIECIACH 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. 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.  

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy 

(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

Cele i zadania świetlicy 
 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki 

do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.  

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

7. Współpracują i współdziałają ze szkołą oraz domem . 

 

 

2. Do zadań świetlicy należy:  

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego 

życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami ; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 
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Założenia organizacyjne. 

 

 

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. 

 Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy  w godz. 7.45-8.45 i 12.45 – 14.45 

2. Zapisy dzieci do świetlicy na kolejny rok szkolny odbywają się w pierwszym tygodniu 

września. 

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które     

wypełniają rodzice.  

4.Kwalifikacji przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja,  w skład której 

wchodzą nauczyciele-wychowawcy świetlicy.  

5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego 

poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.  

6. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda 

nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

7.Świetlica organizuje zajęcia w grypach wychowawczych.  

8. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 osób. 

 

Wychowankowie świetlicy 
 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców  pracujących,  rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie 

klas I – III. 

3. W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV – VI. 

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez 

dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji zaistniałej w szkole. 

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na 

terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

7. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w nauce i zachowaniu. 

 

Pracownicy świetlicy: 

 

1.Pracownikami świetlicy są: wychowawcy, nauczyciele szkoły. 

2.Nauczyciel świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 

3.Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień, i odpowiedzialności nauczyciela 

świetlicy (przydział obowiązków). 

 

 

Dokumentacja świetlicy 

1. Plan pracy świetlicy szkolnej; 

2. Ramowy rozkład dnia 

3. Dziennik zajęć; 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

 5. Regulamin świetlicy. 
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WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku 

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy. 

4. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu. 

5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z 

domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu. 

7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic 

nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne 

upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka , bądź rodzice poinformują o tym 

wychowawcę świetlicy osobiście lub telefonicznie. 

9. W przypadku odbierania wychowanka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią (np. 

rodzeństwo) rodzice ponoszą  pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną w karcie osobę niepełnoletnią. 

10. Rodzice i opiekunowie a także osoby upoważnione do odbioru zobowiązani są do 

poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren 

szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników 

świetlicy. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o 

umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 

13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z  wychowawcami klas. 
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14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej,           

sali komputerowej  lub na boisku szkolnym. 

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 

powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o 

problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy . 

17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 

Świetlicy. 

18. Prawa uczestnika świetlicy. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

 pomocy nauczyciela – wychowawcy w odrabianiu prac domaowych; 

 uzyskania  pomocy wychowawcy w przypadku trudności w nauce; 

 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach; 

 korzystania z pomieszczeń świetlicowy, materiałów, zabawek i  gier; 

 

19. Obowiązki uczestnika świetlicy. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 systematycznego udział w zajęciach, 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, 

które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców), 

 dbania o porządek w świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 zgłaszania natychmiast wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia; 

 kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń 

nauczyciela-wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

Współpraca z rodzicami 
 

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

Korespondencja z rodzicami 

Rozmowy telefoniczne 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 


