
Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 

im. Ks. Michała Sopoćko w Księżynie 

Cele i założenia świetlicy szkolnej. 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej 

pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy 

społeczno– moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).  

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej 

rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

 4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

 Założenia organizacyjne  

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas 0 – III. Dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka do świetlicy 

stanowi „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy” 

 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 

sieroty oraz dzieci z rodzin zastępczych.  

3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą 

dokładne dane dziecka i rodziców(opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców 

poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do dokonywania 

aktualizacji danych, gdy zachodzi taka potrzeba. 

 4. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 5. Grupa wychowawcza nie powinna liczyć więcej niż 25 osób.  

6. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-8.00 –11.30- 17.00  

7. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.  

8. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na 

teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do 

godz. 17.00 

 9. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także dziecko, które 

nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno 

przebywać w świetlicy szkolnej. 

 10. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie/ lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. 

 11. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Dziecko 

nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się z dzieckiem przed 



szkołą, w szatni itp. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem 

rodziców.  

12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę 

dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie 

z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 13. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może 

mieć wpływ na jego ocenę z zachowania. 

 14. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane 

wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasowym), a 

zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona. 

 15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy dzieci przynoszone z domu.  

16. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy wyposażają dzieci w wyprawkę. 

 Zajęcia w świetlicy 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej. 

2. W świetlicy prowadzone są dzienniki zajęć. 

 3. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone poza pomieszczeniami świetlicy np. na boisku szkolnym. 

 Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy 

 Uczeń ma prawo do:  

 uczestnictwa i udziału we wszystkich zajęciach, zabawach i imprezach organizowanych w świetlicy 

  rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

  rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,  

 życzliwego i podmiotowego traktowania, 

  swobody w wyrażaniu myśli przekonań, 

  uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji, 

  korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier. 

 Uczeń ma obowiązek: 

  dbać o ład i porządek w świetlicy, 

  zostawiać plecak w miejscu do tego przeznaczonym, 

  stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły 

  informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy 

  meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

  aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

  przestrzegać podstawowe zasady higieny, 

  szanować sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy, 

  zachowywać się kulturalnie w świetlicy i w stołówce oraz tak, aby swoim zachowaniem nie zagrażać 

bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci. 


