
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUM  

IM.  POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU 

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY  

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.  

2. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonych godzin 

pracy.  

3. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności 

nauczyciela przedmiotowego.  

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.  

2. Pomoc w organizowaniu dowozu oraz odwozu autobusem szkolnym uczniów do  

i ze szkoły.  

3. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach 

lekcyjnych.  

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wdrażanie 

do samodzielnej pracy umysłowej.  

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej 

postawy społeczno – moralnej  

7. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.  

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu 

na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.  



2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez 

dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela.  

3. Świetlica czynna jest codziennie przed zajęciami lekcyjnymi  do końca trwania zajęć 

lekcyjnych wynikających z tygodniowego planu nauczania. 

4. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających 

będących w świetlicy od momentu zgłoszenia się do szkoły do chwili rozpoczęcia się 

pierwszej przerwy poprzedzającej zajęcia lekcyjne, w których uczeń uczestniczy  oraz od 

zakończenia przerwy po ostatnich zajęciach lekcyjnych ucznia dojeżdżającego do przekazania 

uczniów opiekunowi w autobusie szkolnym.  

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

wychowawczych. W miarę możliwości świetlica korzysta z sali multimedialnej nr 9 oraz  

z sali gimnastycznej w obecności nauczyciela zajęć wychowania fizycznego. 

6. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub powtarzających 

się nieobecnościach uczniów, nauczyciel / wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić 

wychowawcę danej klasy.  

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie dojeżdżający czekający na zajęcia 

lekcyjne lub po ich skończeniu oczekując na autobus szkolny bądź zajęcia dodatkowe. 

Natomiast pozostali uczniowie mogą przebywać w świetlicy ale wyłącznie za zgodą i wiedzą 

nauczyciela/wychowawcy świetlicy. 

2. Z zajęć w świetlicy mogą być zwolnieni tylko ci uczniowie, którzy posiadają zwolnienie 

podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) lub idą na zajęcia dodatkowe. 

3. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdych zajęciach 

lekcyjnych. Frekwencja jest odnotowywana w dzienniku zajęć świetlicowych. Częsta 

nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w świetlicy wpływa  na ocenę z zachowania 

ucznia na I półrocze i koniec roku szkolnego. 



6. Zachowanie na świetlicy wpływa  na ocenę z zachowania  ucznia w I półroczu  i na koniec 

roku szkolnego. 

7. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń 

wydawanych przez nauczyciela/wychowawcę świetlicy. 

8. Po każdych zajęciach uczniów obowiązuje pozostawienie po sobie ładu i porządku. 

9. Za uszkodzenie sprzętu i wyposażenia świetlicy konsekwencje ponosi uczeń. 

10. Za zniszczenia dokonane przez ucznia w pomieszczeniu  świetlicy szkolnej odpowiada 

rodzic (opiekun prawny), którzy zostanie obciążeny kosztami naprawy zniszczonego sprzętu 

szkolnego . 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  

 

Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:  

1. Wypełniać polecenia nauczyciela.  

2. Dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć.  

3. Przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć.  

4. Do kulturalnego zachowania się.  

5. Stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa.  

6. Dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jego utrzymaniu.  

7. Szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.  

 

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:  

1. Samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów 

 i nauczycieli. 

2. Wykorzystywania, za zgodą nauczycieli/wychowawcy, pomocy dydaktycznych oraz 

sprzętu znajdującego się w świetlicy. 

3.  Rozwijania i bogacenia swoich zainteresowań i uzdolnień. 

4.  Życzliwego traktowania. 

 5. Zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.  

 



VI. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZYCH W ŚWIETLICY. 

 

1.  Uczeń, który przebywa w świetlicy i oczekuje na zajęcia lekcyjne wynikające z podziału 

godzin może być zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna), w formie pisemnej. Może to 

być zwolnienie jednorazowe lub stałe, na konkretne dni oraz godziny i jest okazywane 

nauczycielowi/wychowawcy świetlicy, który pozostawia je w dokumentacji świetlicy. 

Powyższa  zasada dotyczy także oczekiwania na autobus szkolny po skończonych zajęciach 

lekcyjnych.  

 

2. W przypadku zwolnień jednorazowych rodzic (prawny opiekun) może napisać sam.  

Natomiast w przypadku zwolnień stałych, rodzic korzysta z gotowego druku, który jest do 

pobrania w sekretariacie bądź u nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub ze strony 

internetowej szkoły. Jakiekolwiek zwolnienie musi zostać podpisane przez rodzica (prawnego 

opiekuna) i pozostawione w dokumentacji nauczyciela/wychowawcy świetlicy. 

 

3. Zwolnienie stałe lub jednorazowe ucznia, który dojeżdża autobusem szkolnym bądź 

autobusem  PKS  z pierwszej godziny zajęć w świetlicy skutkuje: 

a) możliwością samodzielnego dojazdu do szkoły, 

b) koniecznością opuszczenia szkoły,  

c) możliwością  wejścia do szkoły przed zajęciami lekcyjnymi  i oczekiwanie na nie 

·w świetlicy. 

 

4. Zwolnienie stałe lub jednorazowe ucznia, który dojeżdża autobusem szkolnym bądź 

autobusem  PKS  z ostatniej godziny zajęć w świetlicy skutkuje: 

a) możliwością samodzielnego  powrotu ze  szkoły, 

b) koniecznością opuszczenia szkoły,  

c) powrotem autobusem szkolnym -  zgodnie z określonym w szkole rozkładem jazdy  (do 

czasu odjazdu  autobusu, zgodnie ze zwolnieniem, uczeń   przebywa poza szkołą), 

d) w uzasadnionych przypadkach możliwością wcześniejszego powrotu autobusem szkolnym. 

5. Uczeń, który przebywa w świetlicy i oczekuje na zajęcia lekcyjne lub na odwóz autobusem 

szkolnym bądź autobusem PKS może wyjść do najbliższego sklepu spożywczego tylko 

wtedy, kiedy posiada zgodę od rodzica (prawnego opiekuna), w formie pisemnej (gotowy 



druk do pobrania w sekretariacie bądź u nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub ze strony 

internetowej szkoły). Może to być zgoda jednorazowa lub stała, na konkretne dni oraz 

godziny i jest okazywana nauczycielowi/wychowawcy świetlicy, który pozostawia  

je w dokumentacji świetlicy. 

6. Uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym może być zwolniony z  zorganizowanych 

dowozów/odwozów do i ze szkoły tylko przez rodzica (prawnego opiekuna) w formie 

pisemnej (gotowy druk do pobrania w sekretariacie bądź u nauczyciela/wychowawcy 

świetlicy lub ze strony internetowej szkoły). 

  


