
 
 

Regulamin Świetlicy Szkolnej 

 
I. Cele i zadania świetlicy 

 
1. Główne cele pracy świetlicy: 

 

a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych, 

b. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, 

c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

 

2. Podstawowe zadania świetlicy: 

 

a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

b. pomoc w odrabianiu lekcji, 

c. organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

e. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły 

wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy, 

f. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

 

II. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

 
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 17:00. 

3. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą. 

4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do sekretariatu szkoły kompletnie 

wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka karty zgłoszenia. 

5. Rodzice osobiście przyprowadzają uczniów do świetlicy i przekazują nauczycielowi dyżurującemu. 

6. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione   

na piśmie. 

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: 

a. samodzielnych wyjść ucznia do domu, 

b. odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania 

dzieci po skończonych zajęciach. 

9. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy: 

a. nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/opiekunami oraz informuje o zajściu dyrektora szkoły, 

b. w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom. 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. 

Nr 35 poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 (oraz przepisy wykonawcze w związku z 

tą ustawą). 

  



10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane                     

do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie. 

W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych, 

dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

11. Za cenne przedmioty przynoszone do świetlicy szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic. 

 

III. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

a. zorganizowanej opieki wychowawczej, 

b. życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej, 

c. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, 

d. zgłaszania własnych propozycji zabaw, 

e. korzystania z wyposażenia świetlicy, 

f. pomocy przy odrabianiu lekcji, 

g. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

a. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia 

swojej obecności wychowawcy, 

b. przestrzegania regulaminu świetlicy, 

c. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, 

d. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

e. pomagania młodszym kolegom, 

f. dbania wyposażenie świetlicy i porządek, 

g. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

h. stosowania się do poleceń wychowawców, 

i. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy. 

 

IV. Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy 

 
1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się   

do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych              

do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym. 

2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z ramowego rozkładu dnia. 

3. Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. 

4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka 

podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania. 

5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia 

Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora szkoły. 

6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. 

7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy             

na początku roku szkolnego. 

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz             

na tablicy informacyjnej świetlicy na terenie szkoły. 

3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 


