
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

Szkoły Podstawowej 

Im. Jana Pawła II w Oleszycach 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w 

planie pracy szkoły i programie wychowawczym szkoły. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub na boisku szkolnym.         

W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (np. sala lekcyjna, 

hala sportowa, boisko szkolne). 

3. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom dojeżdżającym,  oraz tym, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia im opieki przez pracujących 

rodziców/prawnych opiekunów. 

4. W świetlicy zadania realizowane są według  rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny 

plan pracy szkoły. 

5. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (dostosowany w miarę 

potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich 

rodzicom 

 

 

§ 2  

Założenia organizacyjne 

 

1. Godziny pracy świetlicy: 6
45

 – 7
50

, 11
35

 - 15
35

 

a) Świetlica jest czynna w godz. ustalonych przez dyrektora w dni, w których odbywają się  zajęcia 

dydaktyczne w szkole.  

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa 

dyrektor. 

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z 

godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów;  mogą w razie potrzeby ulegać 

zmianie.  

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

odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.  

5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w  pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do 

świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.  

 

Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy: 

a) W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia 

świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga 

do dziennika zajęć świetlicy 



b) W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, 

uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klas w celu wyciągnięcia odpowiednich 

konsekwencji oraz powiadomienia rodziców/opiekunów 

c) Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia i 

usunięcie z listy uczestników świetlicy 

d) Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze 

świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy w następnym roku 

szkolnym. 

6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.  

7. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy 

przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego. 

8. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu 

nieobecności nauczyciela  oraz uczniowie nie  uczęszczające na lekcje religii, bądź zwolnione  

z zajęć wychowania fizycznego . 

9. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia 

dziecka do świetlicy.  

a) Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów („Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej”) 

b) Wniosek składamy w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora 

szkoły 

c) Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. W  pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują zawodowo 

oraz uczniowie dojeżdżający. 

10. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy 

a) Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona 

b) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na 

świetlice 

c) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do 

świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu 

szkoły. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło 

opuścić świetlicy. 

d) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się na 

świetlicę. 

 

Procedura w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania 

dziecka ze świetlicy szkolnej 

a) Wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/opiekunów prawnych bądź 

osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego 

odbioru dziecka 

Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi 

szkoły, do pedagoga szkolnego i wychowawcy dziecka 

b) Wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

osobami upoważnionymi w odstępie czasowym (do 60 min.). Wychowawca świetlicy sporządza 

właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje dyrektora szkoły. 

c) W przypadku gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami 

upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w 



szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i 

zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie 

wykonuje zalecenia policji. 

Dwukrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego 

skreślenia ucznia z listy podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowania 

na piśmie. 

 

11. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z   telefonów komórkowych i 

tabletów. 

12. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

Organizacja pracy świetlicy: 

 

1. Rodzice mają obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o nieobecności dziecka dłużej niż 14 

dni lub rezygnacji z uczęszczania do świetlicy.  

2.  Uczeń, który uczestniczy w lekcjach, a nie uczęszcza do świetlicy, po 14 dniach może zostać 

skreślony z listy wychowanków świetlicy, po pisemnym powiadomieniu rodziców.  

3. W przypadku zmiany ustaleń zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” rodzic/opiekun 

zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i naniesienia 

zmian w karcie. 

4. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda 

nowa decyzja rodzica/opiekuna powinna być przekazana w formie pisemnej lub telefonicznej.  

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego 

odbierania dzieci do godz. 15.35. Odbieranie dziecka po godzinach pracy świetlicy może skutkować:   

 upomnieniem dyrektora, 

 skreśleniem dziecka listy uczestników świetlicy, 

 w przypadku nieodebrania dziecka i braku możliwości skontaktowania się z 

 rodzicem/opiekunem – zgłoszeniem na policję.  

6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu zachowania w 

świetlicy” 

 

 

§ 3 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Zadania świetlicy szkolnej: 

 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

 przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;  

 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i 

na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;  

 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie  zajęć w tym 

zakresie; 

 stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie nawyków kultury i życia rodzinnego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej; 



 rozwijanie samodzielnej oraz społecznej samorządności; 

  współdziałanie z rodzicami i nauczycielami. 

 

 

§ 4 

       Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy. 

 

1. Obowiązki: 

- przestrzegania regulaminu świetlicy, 

- przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

- współpracy w procesie wychowania, 

- pomagania słabszym, 

- dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy, 

- ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

- pozostawienie odzieży wierzchnej w szatni 

- poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier 

 

2. Prawa: 

             - właściwie zorganizowanej opieki, 

             - życzliwego traktowania, 

             - swobodnego  wyrażania myśli i przekonań, 

             - opieki wychowawczej, 

             - poszanowania godności osobistej, 

             - ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

 

§ 5 

 

1.  Regulamin świetlicy jest do wglądu w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

2. Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

świetlicy 

3. Regulamin wchodzi z dniem 1 września 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


