
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁA PODSTAWOWA  

im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W DOLSKU 

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) 

I. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.   

3. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie wychowanków  do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności   

w nauce. Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów edukacyjnych. 

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno - moralnej. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i psychologiem szkolnym 

celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych. 

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas I - VIII, którzy ze względu na dojazd 

do szkoły lub czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole. 

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

dyrektora  z powodu nieobecności nauczyciela. 

3. Świetlica codziennie jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00. 



4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu np. w pracowni 

komputerowej, na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają warunki 

pogodowe. 

III. DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Dziennik pracy świetlicy szkolnej 

2. Listy obecności uczniów uczęszczających na świetlicę. 

3. Plan pracy świetlicy na cały rok szkolny. 

4. Karty zgłoszeniowe do świetlicy. 

5. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

 

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy.  

2. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

3. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać  

o wyposażenie świetlicy.  

4. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie 

zgłoszeniowej bądź odjeżdżają do domu autobusem szkolnym. 

5. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów 

oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych 

sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych opiekunów  

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, godzina wyjście ze świetlicy 

jest wpisana w kartę zgłoszeniową. 

7. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego  

w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny / psycholog 

lub w szczególnych przypadkach policja. 



8. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela  świetlicy o 

odbiorze dziecka ze świetlicy.  

9. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z gronem pedagogicznym, 

pedagogiem szkolnym/ psychologiem oraz wychowawcami klas. 

10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego 

do świetlicy. 

11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny postanowi wypisać 

dziecko ze świetlicy szkolnej, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy  

i złożyć rezygnację w formie pisemnej. 

12. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.  

13. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie 

opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

14. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/ opiekunowie prawni zapoznają się i 

akceptują Regulamin Świetlicy. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO  

ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Uczeń ma prawo do: 

• właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy, 

• poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-

wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy, 

• ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

• doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań, 

• wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się 

trudności, 

• korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu. 

Uczeń jest zobowiązany do: 



• przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na 

początku roku szkolnego, 

• przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania, 

• respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy, 

• zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy, 

• przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od 

grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

• dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy, 

• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

 


