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REGULAMIN ŚWIETLICY  

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLNIKACH 

§ 1 

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 profilaktyczno-

wychowawczym szkoły. 

2. Regulamin świetlicy został opracowany w roku szkolnym 2012/2013 i zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2012r. W miarę potrzeb Regulamin będzie 

modyfikowany. 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

1. Zapewnianie dzieciom podczas pobytu w świetlicy bezpieczeństwa i zorganizowanej 

opieki wychowawczej. 

2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Odkrywanie, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci. 

4. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz tworzenie warunków 

do nauki własnej i samodzielnej pracy. 

5. Organizowanie właściwego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny. 

7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

 i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

8. Sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek. 

9. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. W zajęciach świetlicowych uczestniczą uczniowie klas I –VIII oraz dzieci z oddziału 

przedszkolnego (w miarę potrzeb). 

2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń, 

wypełnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. 

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera: 

 imię  i nazwisko ucznia; 

 adres zamieszkania; 



2 
 

 czas przebywania dziecka w świetlicy; 

 imiona i nazwiska osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

 pisemną zgodę rodzica/opiekuna do odbioru przez inną osobę niż rodzic oraz 

samodzielne opuszczenie świetlicy po zajęciach; 

  kontakt z rodzicami (dane personalne rodziców /prawnych opiekunów, 

numery telefonów). 

4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń, opiekunowie zobowiązani są do jak 

 najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego 

oświadczenia. 

5. Każda zmiana i decyzja rodziców/prawnych opiekunów musi być przekazana  

w formie pisemnej z datą i podpisem rodziców/prawnych opiekunów.  

6.  Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są: 

 wszyscy uczniowie dojeżdżający; 

 uczniowie miejscowi czekający na rozpoczęcie zajęć po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodzica i wypełnieniu karty zgłoszenia do świetlicy; 

 uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne; 

 uczniowie danej klasy skierowani przez Dyrektora szkoły w wyjątkowych 

sytuacjach np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za 

nieobecnego na lekcji nauczyciela. 

§ 4 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 zorganizowanej opieki wychowawczej i zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa; 

 życzliwego i podmiotowego traktowania; 

 swobody wyrażania myśli i przekonań; 

 poszanowania godności osobistej oraz ochrony przed przemocą; 

 uzyskania pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji; 

 rozwijania swoich zainteresowań; 

 udziału w wybranych przez siebie zajęciach; 

 proponowania form spędzania czasu i przedstawiania swoich pomysłów. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej jest zobowiązany do: 
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 stawienia się na zajęcia świetlicowe wg. harmonogramu wywieszonego na 

tablicy ogłoszeń; 

 przestrzegania Regulaminu Świetlicy; 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy  

 i uzyskania jego zgody na wyjście; 

 kulturalnej postawy  wobec wychowawców i kolegów oraz respektowania 

poleceń; 

 zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce; 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy; 

 poszanowania wyposażenia świetlicy, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 

sportowego; 

 ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia; 

 pozostawienia okrycia wierzchniego (kurtki)w szatni; 

 po zakończonych zajęciach uczeń schodzi na parter i oczekuje pod opieką 

nauczyciela na odjazd autobusu; 

3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy uczeń podlega karom 

wymienionym w § 5. 

§ 5 

Nagrody i kary 

1. Za wzorowe i aktywne uczestniczenie w zajęciach wychowankowie świetlicy mogą  

zostać  nagrodzeni:  

 wyróżnieniem wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę; 

 pochwałą wychowawcy świetlicy przekazaną rodzicom i wychowawcy klasy ; 

  dyplomem. 

2. Wychowankowie świetlicy mogą zostać ukarani:  

 upomnieniem; 

  naganą udzielona przez wychowawcę świetlicy wobec wszystkich uczestników 

zajęć świetlicowych; 

 przez poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie); 

 naganą udzieloną przez Dyrektora szkoły; 
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§ 6 

Współpraca z rodzicami 

1. Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami uczniów przez możliwie 

dostępny kontakt i rozmowy.  

2. Wychowawcy mogą także kontaktować się z rodzicami telefonicznie lub prowadzić 

 z nimi korespondencję w miarę potrzeb. 

§7 

Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów 

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich 

dziecko.  

2. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w formie 

pisemnej na obowiązującym druku w terminie podanym przez dyrektora szkoły. 

3. Osoba (upoważniona do odbioru ucznia) odbierająca ucznia jest zobowiązana do 

zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy oraz wpisaniu się w Zeszyt Wyjść. 

4. Rodzice zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu Świetlicy 

 i przestrzegania ujętych w nim zasad. 

§ 8 

Zasady opuszczania świetlicy przez ucznia 

1. Dziecko może opuścić świetlicę: 

 samodzielnie po zakończonych zajęciach świetlicowych jeśli nie korzysta  

z autobusu szkolnego   i rodzic wyraził pisemną zgodę; 

 pod opieką starszego rodzeństwa, które osiągnęło wiek co najmniej 10 lat  

i rodzic wypełnił na to pisemną zgodę; 

 pod opieką osoby upoważnionej i wyznaczonej (na piśmie) przez rodzica; 

2. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być 

przekazane wychowawcy klasy lub opiekunom świetlicy na datowanym i podpisanym 

przez rodzica piśmie. 

§ 9 

Dokumentacja świetlicy 

1. Do dokumentacji pracy świetlicy szkolnej należą: 

 Dziennik zajęć. 

 Regulamin świetlicy. 

 Karty zgłoszeń do świetlicy. 

 Lista ewidencji uczniów przebywających w świetlicy. 

 Plan pracy świetlicy szkolnej. 


