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REGULAMIN ŚWIETLICY  

SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 3 

im. ks. Jana Twardowskiego  

W SIERPCU 
 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

3. Plan pracy świetlicy  opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy  ( 

modyfikowany w miarę potrzeb  na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany  przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 2 

 

Cele i zadania świetlicy. 

Wychowawcy świetlicy szkolnej: 

1. Zapewniają opiekę wychowawczą dzieciom i młodzieży, pomoc w nauce oraz odpowiednie 

warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4. Wdrążają do samodzielnej pracy umysłowej 

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

7. Współpracują i współdziałają ze szkolą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

8. Sprawują opiekę nad dożywieniem. 
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9. Stwarzają warunki dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizują zajęcia i gry 

sportowe. 

 

§ 3 

 

Założenia organizacyjne. 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-16.30 

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które         wypełniają 

rodzice. 

3. Karta zgłoszenia do świetlicy wypełniona jest na obecny rok szkolny i zawiera podstawowe 

dane dotyczące: 

• imiona i nazwisko uczestnika 

• datę urodzenia 

• adres zamieszkania 

• telefon do kontaktu z rodzicami lub opiekunami 

• miejsce pracy rodziców/opiekunów, dokładny adres i telefon kontaktowy ( dane potwierdzone 

pieczątką zakładu pracy). 

• informacje o korzystaniu ze stołówki szkolnej 

• informacje o odbiorze ucznia ze świetlicy ( imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców 

ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko) 

• dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda 

rodziców dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu) 

4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego 

poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia. 

5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa 

decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

6. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach 11.00 -13.00 ( w czasie trwania 

długich przerw obiadowych). Pozostałe dzieci mogą spędzać czas na przerwie, na korytarzu 

szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy      świetlicy pełnią 

dyżur w stołówce szkolnej. 

7. W przypadku 2-miesięcznej nieusprawiedliwionej absencji uczeń zostaje skreślony z  listy 

wychowanków świetlicy. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników świetlicy wydaje dyrektor 

szkoły po wcześniejszym poinformowani rodziców/opiekunów. Od tej decyzji dyrektora szkoły 

nie przysługuje odwołanie. 

8. W szczególnych przypadkach np. zwolnienie z basenu , skrócone lekcje z powodu 

nieobecności nauczyciela, uczniowie niezapisani do świetlicy mogą z niej korzystać. 

 

§ 4 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli wychowawców świetlicy 

 

1. Sporządzenie planu pracy. 

2. Właściwe prowadzenie zajęć w grupach wychowawczych. 

3. Prowadzenie dziennika zajęć. 

4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami. 

5. Udzielanie pomocy przy odrabianiu lekcji. 

6. Pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas wydawania obiadów. 

7. Dbałość o estetykę świetlicy i części korytarza na parterze. 

8. Organizowanie i przeprowadzanie imprez świetlicowych wynikających z planu pracy 

świetlicy. 

 

 

 

 



§ 5 

 

Wychowankowie świetlicy. 

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas I-III, których 

obydwoje rodzice pracują, sieroty, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych 

wychowawczo, rodzin zastępczych.  

2. W przypadku wolnych miejsc do świetlicy będą przyjmowani również uczniowie z klas IV-

VIII. 

 

§ 6 

Prawa uczestnika świetlicy. 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 

2. Korzystania z organizowanych form dożywiania; 

3. Rozwijania swoich umiejętności i zdolności; 

4. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego. 

 

 

§ 7 

Obowiązki uczestnika świetlicy. 

 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

• systematycznego udziału w zajęciach 

• nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy , (osoby, które  

chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych musza dostarczyć pisemną zgodę rodziców), 

• dbania o porządek i wystrój świetlicy 

• poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy 

• kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołówce, 

respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy 

• przestrzegania regulaminu świetlicy 

• troski o bezpieczeństwo swoje i innych 

2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba 

zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

3. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są posiadać teczkę z materiałami 

papierniczymi ( blok rysunkowy, kredki, klej , farby). 

 

 

§ 8 

Nagrody i kary. 

 

1. Wychowanek świetlicy może otrzymać następujące nagrody: 

• pochwała ustna wychowawcy świetlicy wobec innych uczestników zajęć świetlicowych; 

• pochwała przekazana opiekunom; 

• pochwała ustna wobec uczniów klasy, do której uczęszcza uczeń; 

• pochwała ustna na zebraniu rodziców; 

• pochwała ustna dyrektora szkoły; 

• dyplom uznania; 

• nagroda ufundowana przez Radę Rodziców lub samorząd uczniowski. 

 

2. Za nieprzestrzeganie zapisów regulaminu uczestnik zajęć świetlicowych  może ponieść 

następujące kary: 

• upomnienie ustne wydane w trybie natychmiastowym zaraz po stwierdzeniu niewłaściwego 

zachowania ucznia;  



• upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 

• upomnienie ustne Dyrektora Szkoły; 

• pisemne upomnienie Dyrektora Szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy;  

• nagana Dyrektora Szkoły; 

• skreślenie z listy uczestników zajęć w świetlicy. 

3. O nałożonej karze wychowawca świetlicy informuje rodziców (prawnych opiekunów) na 

piśmie z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.  

4. Od kary nałożonej przez wychowawcę świetlicy  przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 3 dni od uzyskania informacji, o 

której mowa w pkt 3 

5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.  

6. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje rodzicom ucznia (prawnym opiekunom) 

prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku, w terminie 3 dni, o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Dyrektora Szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje 

pisemnie o rozstrzygnięciu, zasięgając opinii Rady Pedagogicznej oraz samorządu 

uczniowskiego. 

 

 

§ 9 

 

Współpraca z rodzicami. 

1. Bezpośrednia ( codzienny kontakt i rozmowy –odbierają dzieci ze świetlicy osobiście) lub za 

pośrednictwem upoważnionej przez rodziców dorosłej osoby. ( załącznik nr 1) 

2. Korespondencja z rodzicami. 

 

§ 10 

 

Dokumentacja świetlicy. 

1. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na 

początku roku szkolnego. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć. 

3. Dziennik zajęć. 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

6. Regulamin świetlicy. 

 

 

 

 

 

Regulamin został pozytywnie zatwierdzony na posiedzeniu  podczas posiedzenia Rady pedagogicznej w 

dniu 8.02.2023 roku, uchwała  nr 30/2022/2023 i wprowadzony  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 

22/2022/2023 z dnia 9.02.2023 rok.





 


