
Regulamin pracy świetlicy   

w Publicznej Szkole Podstawowej   

im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach  

I. Cele i zadania zajęć świetlicowych.  

Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki  

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.   

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:   

1. Zapewnienie uczniom opieki po zajęciach lekcyjnych.   

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie  

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz stworzenia warunków  do 

rozwijania własnych zainteresowań.   

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej  

postawy społeczno-moralnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wolnego  od uzależnień i 

przemocy.   

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków  

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu (np. poprzez organizowanie gier  i 

zabaw ruchowych na boisku szkolnym i placu zabaw).   

5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami celem  rozwiązywania 

napotkanych problemów wychowawczych.   

6. Integracja społeczności szkolnej.   

II. Warunki korzystania z zajęć świetlicowych.  

1. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie zobowiązani są do:   

a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,   

b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych;   

c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,   

d) przestrzegania dyscypliny,   

e) dbania o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd pomieszczenia,    

f) szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych,  

g) zmiany obuwia,  

h) zgłaszania nauczycielom wszystkich wyjść i nieobecności.   

 



III. Organizacja zajęć świetlicowych.  

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy 

rodziców ( opiekunów prawnych) lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej 

przebywać w świetlicy. Opieką zostają objęci także uczniowie, którzy oczekują na 

koła zainteresowań lub inne zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. 

2. Świetlica działa w następujących godzinach: 

a) rano  7 -745 

b) po południu 1125 – 1600    

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem tygodniowym zajęć dydaktyczno -  

wychowawczym i pozalekcyjnym szkoły.   

4. Zajęcia świetlicowe realizowane są w oparciu o harmonogram zajęć, dzienny plan zajęć  i 

roczny plan zajęć.   

5. Dokumentację realizacji godzin świetlicowych stanowi dziennik świetlicy szkolnej.  

IV. Obowiązki ucznia korzystającego z zajęć świetlicowych.  

1. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy zobowiązany jest : 

a) udać się do świetlicy szkolnej,   

b) słuchać poleceń i uwag nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi,    

c) zachowywać się grzecznie, kulturalnie i spokojnie,   

d) aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela,   

e) nie niszczyć mienia szkolnego,   

f) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem korzystać z 

urządzeń na szkolnym placu zabaw, sali gimnastycznej, pracowni informatycznej i boisku  

szkolnym,   

g) nie oddalać się samowolnie, bez pozwolenia nauczyciela (np. do toalety),     

V. Zasady zgłaszania się ucznia do świetlicy i opuszczania jej przez uczniów. 

1. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się niezwłocznie do świetlicy. Po wejściu do niej ma 

obowiązek zgłosić się do nauczyciela. 

2. Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia                   

się do świetlicy( rano od 700- 745) oraz po południu od chwili zgłoszenia się dziecka w świetlicy po lekcjach       

do momentu odwozu  lub odebrania  ucznia przez rodziców. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne przychodzą po uczniów do 



świetlicy, biorą ich pod opiekę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci 

uczestniczące w ich zajęciach. Po ich zakończeniu przyprowadzają uczniów do 

świetlicy. 

 4. Dziecko powyżej siódmego roku życia samodzielnie wychodzi ze świetlicy do 

domu na podstawie pisemnego stałego lub jednorazowego oświadczenia rodzica  

( opiekuna prawnego). Oświadczenie musi zawierać datę oraz dokładną godzinę 

wyjścia dziecka ze świetlicy. Rodzic ( opiekun prawny) ponosi wówczas 

całkowitą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka. 

5. Dziecko odebrane ze świetlicy nie może być w danym dniu przyjęte ponownie. 

6. Dziecko poniżej siódmego  roku życia nie może samodzielnie opuszczać 

świetlicy oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 

dziesiątego roku życia. W uzasadnionych przypadkach na wyłączną prośbę 

rodzica dziecko może być odebrane przez rodzeństwo poniżej dziesiątego roku 

życia, jeżeli rodzic złoży pisemne oświadczenie o jego świadomej decyzji i 

ponoszeniu całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. 

7. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę 

nieupoważnioną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe  pisemne 

oświadczenie rodziców( opiekunów prawnych), które powinno być dostarczone 

do świetlicy. 

8. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, 

nawet krótkotrwałym, oddaleniu się. 

9. Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o wcześniejszym opuszczeniu 

świetlicy. 

10. Uczniowie oczekujący na szkolny autobus opuszczają świetlicę pod opieką 

nauczyciela zbierającego  dzieci na określony kurs. 

11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie 



zgłosi się do świetlicy. 

12. W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca świetlicy 

kontaktuje się z rodzicami( opiekunem prawnym), a następnie informuje o 

zaistniałej sytuacji wychowawcę ucznia. W przypadku braku kontaktu z 

rodzicami wychowawca świetlicy informuje o tym dyrektora szkoły i zawiadamia 

policję.. 

13. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz 

pedagogiem, logopedą i rodzicami, z którymi pozostają w stałym kontakcie i 

informują ich o zachowaniu dziecka w grupie.  

14. Wychowawcy klas, wystawiając uczniowi ocenę z zachowania na koniec 

semestru/ roku szkolnego, uwzględniają opinię wychowawcy świetlicy na temat 

dzieci uczęszczających do świetlicy. 

15. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu. 

16. Notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy w konsekwencji prowadzi 

do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 

 VI. Uwagi końcowe.   

1. Zasady zapisu na zajęcia świetlicowe:   

a) na zajęcia przyjmowani są uczniowie na podstawie karty zgłoszenia.   

b) wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) składają  w sekretariacie 

szkoły w ostatnim tygodniu czerwca roku poprzedzającego kolejny rok szkolny.   

 2. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do 

koniecznego minimum. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub  nie są w warunkach domowej izolacji. 

 


