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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 15 - 2019/20 Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach 

Regulamin obowiązuje od 24 października 2019 r. 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej 

 im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach 

 

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 Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły.  

2. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej 

na dany rok szkolny (półroczne, miesięczne plany pracy ułożone w tygodniowe hasła 

tematyczne). 

3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy), 

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                      

w szkole. 

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,                                

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży,                   

a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy 

uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.  

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości poprzez rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wychowanków. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach. 
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2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach 

edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej 

pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających 

na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów. 

4. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej 

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (zajęcia artystyczne). 

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej. 

7. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego. 

8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami 

celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych. 

9. Szerzenie programu profilaktyki. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Świetlica prowadzi działalność w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, 

w godzinach od 7.00 do 16.00. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowane pod względem 

wiekowym. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy ze względu na czas pracy 

rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. Rodzice uczniów 

zobowiązani są do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Opieką 

wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez 

Dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z zajęć 

edukacyjnych. 

5. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, 

gry stolikowe i materiały do zajęć plastycznych. 

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

lub placu zabaw. 
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7. Wychowawcy świetlicy podczas przerw (godziny: 12.30, 13.30, 14.25, 15.20) mają 

dyżury przy odwozach. 

8. W czasie przerw międzylekcyjnych, podczas odwozów uczniowie mogą przebywać na 

terenie szkoły poza świetlicą (korytarz, plac zabaw). Za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiadają pracownicy dyżurujący. 

9. Wychowawcy świetlicy nie mają obowiązku odprowadzania dzieci na zajęcia 

dodatkowe (zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, logopedia itp.) i przyprowadzania 

ich po zakończeniu zajęć do świetlicy. 

10. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.       

W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic 

nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od 

rodziców/prawnych opiekunów.  

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy                 

o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

12. Rodzic może wyrazić pisemną zgodę (załącznik nr 3 do Regulaminu SP                               

im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach) na samodzielne opuszczanie 

świetlicy szkolnej przez swoje dziecko, biorąc tym samym na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia ze świetlicy. 

13. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców 

świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych 

informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka                    

w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.). 

14. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

15. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren 

szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

16. W godzinach 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45 w świetlicy odbywa się dożywianie 

uczniów (obiady w formie cateringu). 

17. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się                      

i akceptują Regulamin Świetlicy. 
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WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Przed wejściem do świetlicy obowiązkowo zmieniamy obuwie, pozostawiając je wraz               

z nakryciem wierzchnim w szatni bądź w szafce. 

2. Plecaki układamy w wyznaczonym do tego miejscu w świetlicy. 

3. Po wejściu do świetlicy zgłaszamy swoją obecność wychowawcy dyżurującemu. 

4. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym. 

5. Uczestniczymy w zajęciach proponowanych przez wychowawców świetlicy. 

6. Nie opuszczamy świetlicy bez wcześniejszego zgłoszenia i zgody wychowawcy. 

7. Z gier i zabawek korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy je 

i każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. 

8. Szanujemy rzeczy kolegów i własne. 

9. Nie przynosimy do świetlicy własnych zabawek i innych drogocennych rzeczy. 

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły. 

10. Dbamy o czystość i porządek w  świetlicy. Sprzątamy po sobie swoje miejsce pracy. 

11. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, przepraszam, 

dziękuję (zarówno w stosunku do nauczycieli, jak i do koleżanek i kolegów). 

12. Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym. 

13. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych  

sprzętów elektronicznych, poza sprzętem szkolnym, który jest wykorzystywany                 

w celu  prowadzenia niektórych form zajęć. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Wychowanek ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego), 

b) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

f) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

g) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

h) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
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i) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu 

świetlicy. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników 

szkoły, 

g) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) meldowania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia, 

l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

NAGRODY I KARY 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy. 

2. Pochwała przekazana  rodzicom / opiekunom. 

3. Wpisanie pochwały w dzienniku elektronicznym. 

4. Pochwała dyrektora szkoły. 

5. Nagroda rzeczowa. 

Stosowane kary to: 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy. 

2. Wpisanie uwagi w dzienniku elektronicznym. 

3. Poinformowanie rodziców / opiekunów o niewłaściwym zachowaniu. 

4. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

5. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne informacje w dzienniku elektronicznym. 

4. Udział wychowawców w ogólnoszkolnych zebraniach dla rodziców. 

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

1. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego  

w Sulmierzycach. 

2. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na dany rok szkolny (półroczne, 

miesięczne plany pracy ułożone w tygodniowe hasła tematyczne). 

3. Ramowy dzienny rozkład zajęć świetlicowych. 

4. Elektroniczny dziennik zajęć. 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

6. Oświadczenia – zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez swoje 

dziecko. 

7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 

Świetlica szkolna powinna wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające 

realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

1. Sprzęt audiowizualny. 

2. Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

3. Czasopisma, książki, gry stolikowe. 

4. Materiały do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

5. Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


