
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Stefana Żeromskiego 

w Redzie 

Rozdział I. Cele i zadania świetlicy 

 § 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 i 

programie profilaktyki. 

§ 2 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, 

odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, 

rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka. 

Cele szczegółowe: 

1. Zorganizowanie opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rozwijania własnych 

zainteresowań i zdolności. 

2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej. 

4. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

5. Organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku. 

6. Współpraca i współdziałanie ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

§ 3 

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

§ 4 

Zadania szczegółowe: 

1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy. 

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

3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań. 

4. Kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, organizowanie kulturalnych 

rozrywek. 

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi. 

8. Organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów. 
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Rozdział II. Założenia organizacyjne, dokumentacja 

§ 5 

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00- 17.00. 

§ 6 

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) oraz wypełnienie „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I- III, w szczególności rodziców pracujących, 

niepełnosprawnych, rodzin niepełnych i wymagających wsparcia. 

3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z zajęć np. religii lub innych. 

4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej 

okazjonalnie. 

5. Opieką objęci zostają uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności 

nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

 

§ 7 

Ilość uczniów przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekraczać 25. 

§ 8 

Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy. 

§ 9 

Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki. 

§ 10 

Dokumentacja świetlicy: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy. 

2. Dziennik zajęć. 

3. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy. 

4. Tygodniowe plany zajęć zgodne z rocznym planem pracy. 

5. Regulamin świetlicy. 

Rozdział III. Regulamin wewnętrzny świetlicy 

§ 11 

 

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

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

§ 12 

 

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z sygnalizacją 

przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 
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§ 13 

 

1. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

2. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą 

koszty naprawy. 

 

§ 14 

 

1. Korzystanie z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych       

z domu może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela. 

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

z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 15 

 

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

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia. 

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

nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka. 

3. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela świetlicy                

o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

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

szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

 

§ 16 

 

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

świetlicy.  

2. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy                  

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.  

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

o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 

 

 

 

§ 17 

 

1. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest bezpłatny.  

2. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogiczne pobierana jest raz na 

semestr opłata w kwocie 20 zł na zakup materiałów piśmienniczych. 

 

 § 18 

 

1. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 

wychowawcami klas. 

2. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego     

do świetlicy. 
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§ 19 

 

Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. 

§ 20 

 

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

powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

§ 21 

 

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły                   

o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 

§ 22 

 

Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlic 

i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

§ 23 

 

W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin 

świetlicy. 

Rozdział IV. Prawa ucznia w świetlicy 

§ 24 

Uczeń ma prawo do: 

1. Respektowania swoich praw i obowiązków. 

2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach. 

3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności. 

4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 

5. Życzliwego, podmiotowego traktowania. 

6. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań. 

7. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

8. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 

świetlicy, zabawek i gier. 

 

 

Rozdział V. Obowiązki ucznia w świetlicy 

§ 25 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Dbać o ład i porządek. 

2. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. 

3. Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy. 

4. Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie. 

5. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

6. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 


