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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOŃCZEWICACH 

 

 

§ 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 wychowawczym szkoły. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu świetlicowym bądź w 

dostępnych salach lekcyjnych (wg planu) lub na  boisku szkolnym. W 

uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach. 

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy 

opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez Radę Pedagogiczną 

(dostosowywany w miarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i 

przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom. 

§ 2 

Założenia organizacyjne 

1. Godziny pracy świetlicy: 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w określone planem lekcji dni tygodnia i 

godziny. 

2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie dojeżdżający.  

3. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek rodzica, dyrektor szkoły 

może wyrazić zgodę na udział w zajęciach świetlicowych ucznia 

miejscowego.  

a) Zainteresowany składa wniosek, w którym określa zasady opuszczania 

świetlicy przez dziecko oraz wskazuje osoby upoważnione do jego odbioru 

(w przypadku dziecka 6-letniego). 

4. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do 

niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w 

wyjątkowej sytuacji  np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania 

zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na 

rozpoczęcie zajęć. 
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5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które 

nie zgłosiło się na świetlicę. 

6. Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten 

fakt wychowawcy świetlicy.  

7. Po zakończeniu porannych zajęć świetlicowych uczniowie udają się na 

lekcje, po zajęciach popołudniowych przechodzą pod opiekę nauczyciela 

pełniącego dyżur przy odwozach. 

8. Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka 

nie powstałe z winy szkoły. 

 

§ 3 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Zadania świetlicy szkolnej: 

1) Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach odbywających się na 

terenie szkoły  w czasie godzin pracy świetlicy. 

2) Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i 

rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności. 

3) Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów. 

4) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym 

trudności w nauce. 

5) Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność 

ruchową uczniów. 

6) Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów. 

7) Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków. 

8) Prowadzenie współpracy z rodzica, wychowawcami klas w celu 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
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§ 4 

 

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.  

1. Obowiązki: 

1) Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy. 

2) Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w 

czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy. 

3) Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w 

odpowiednim porządku. 

4) Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni. 

5) Ustawianie tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji. 

6) Zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób, a w 

szczególności nie zakłócać pracy innym poprzez swoje hałaśliwe 

zachowanie. 

2. Prawa:  

1) Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych. 

2) Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, 

osobistymi i rodzinnymi. 

3) Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia. 

4) Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach. 

5) Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do 

wyrażania myśli i przekonań. 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

 

Regulamin zaopiniowała Rada Rodziców w dniu 31.08.2015r 

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1.09.2015r 

 


