
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

 

W Szkole Podstawowej w Chomranicach zorganizowana jest świetlica  jako pozalekcyjna forma 

wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie 

zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, oraz uczniów oczekujących na zajęcia 

dodatkowe i odbierających ze szkoły rodziców/opiekunów. 

  

I Cele i zadania świetlicy 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy 

w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

Do zadań świetlicy należy: 

- zapewnienie bezpieczeństwa, zorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 

indywidualnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

- organizowanie gier i zabaw ruchowych 

- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków 

- kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego 

- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy 

- wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz podejmowania zadań zespołowych 

- stymulowanie postawy twórczej 

- wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia. 

II Organizacja pracy w świetlicy 

1.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. 

2.Świetlica jest czynna w godzinach 650 – 750 i w godzinach 1140 – 1540. czas i godziny pracy 

dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. 

3.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej 

świetlicy. 



III Wychowankowie świetlicy 

1.Do świetlicy szkolnej przyjmowani są  uczniowie klas I-III oraz w razie potrzeby uczniowie klasy IV-VI 

na wniosek rodziców, wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. 

2.Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pobranego, 

wypełnionego i dostarczonego przez rodziców lub opiekunów formularza zgłoszenia na świetlicę 

szkolną (formularz dostępny jest do pobrania na stronie www szkoły lub bezpośrednio u nauczyciela 

wychowawcy świetlicy). 

3.Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin świetlicy. 

4. Samodzielny powrót ze świetlicy możliwy jest wyłącznie za zgodą rodziców przy czym dziecko musi 

mieć ukończone 7 lat. 

5.Dzieci poniżej 7-mego roku życia wychodzą z zajęć pod opieką rodzica/opiekuna  lub innej 

wskazanej w formularzu osoby dorosłej. Możliwy jest odbiór dziecka przez starsze rodzeństwo które 

ma ukończone co najmniej 10 lat. 

6. Rodzice/opiekunowie wskazują w formularzu zgłoszenia na świetlicę osoby upoważnione do 

odbioru dziecka ze świetlicy. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania zmian rodzic/opiekun zgłasza 

pisemnie wszelkie zmiany do wychowawcy świetlicy. 

7.Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel-wychowawca. 

8.Dyrektor Szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy 

świetlicy. 

 

IV Dokumentacja 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1.Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy 

2. Elektroniczny dziennik zajęć 

3.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy 

4.Regulamin świetlicy 

5.Ramowy plan dnia świetlicy 

 

 

 

 



V Kontrakt dzieci z nauczycielem świetlicy 

1.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy. 

2.Bezpośrednio po skończonych lekcjach, uczeń zapisany ma obowiązek przyjść na świetlicę. 

3.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

4.Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez świetlicę szkolną. 

5.Dzieci uczęszczające na świetlicę są zapoznawane z przepisami BHP. 

6.Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

Jeśli zniszczą jakąś pomoc edukacyjną, mają obowiązek ją naprawić bądź odkupić. 

7.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, PSP, oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu. Za zaginione lub zniszczone telefony, MP3… itp. świetlica nie 

ponosi odpowiedzialności. 

8.Rodzice nie mają możliwości telefonicznego polecenia dzieciom, samodzielnego opuszczenia 

świetlicy. 

9.Dziecko ze świetlicy mogą odebrać tylko rodzice, lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których 

dane są wpisane do Karty Zgłoszenia do świetlicy. 

10.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie 

umieścili w Karcie Zapisu, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców bądź opiekunów 

prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru dziecka wypełni odpowiednie oświadczenie. 

11.Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odebraniu dziecka ze 

świetlicy. 

12.W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne. 

13.Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd i higienę osobistą. 

14.Tornistry i pozostałe rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym do tego miejscu. 

15.Dziecko w świetlicy ma absolutny zakaz ruszania cudzych rzeczy. 

16.Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom. 

17.Wszyscy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w Sali i na powietrzu. 

18.Uczniowie nie powinni przeszkadzać sobie nawzajem oraz wychowawcy podczas prowadzenia 

zajęć. 

19.Uczniowie wypełniają wszystkie polecenia wychowawcy. 

20.Uczniowie mają obowiązek używać form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, 

dziękuję, przepraszam. 



21.Po skończonych zajęciach lub zabawie, dziecko ma obowiązek posprzątać po sobie. 

  

VI Nagrody 

Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej oraz za aktywną postawę podczas 

organizowanych zajęć, uczeń może zostać nagrodzony: 

1. Pochwałą wychowawcy świetlicy 

2. Wyróżnieniem przez wychowawcę świetlicy 

3. Uwagą pozytywną wpisaną do klasowego zeszytu uwag 

4. Dyplomem 

5. Nagrodą rzeczową 

6. Wyróżnieniem na forum szkoły 

 

VII Kary 

Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać ukarany w 

następujący sposób: 

1. Upomnieniem wychowawcy 

2. Uwagą negatywną wpisaną do klasowego zeszytu uwag 

3. Powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy 

4. Powiadomieniem dyrekcji Szkoły 

5. Wypisaniem ze świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY 

06.50 - 07.50 Przyjmowanie dzieci do świetlicy, gry i zabawy indywidualne 

11.40 - 12.40 Przyjmowanie dzieci do świetlicy, gry i zabawy indywidualne. 

12.40 - 13.40 Rozmowy indywidualne z wychowankami. Zabawy w grupach (gry planszowe, quizowe, 

strategiczne, zręcznościowe, budowanie z klocków, zabawy ruchowe, czytanie książek, komiksów i 

prasy dziecięcej, oglądanie filmów, głośne czytanie baśni). 

13.40 -  14.40 Zajęcia programowe: czytelnicze, muzyczne, plastyczne, techniczne, teatralne, 

dramowe, sportowe i rekreacyjne w sali lub na szkolnym placu zabaw, wycieczki, spotkania, 

konkursy.  Sprawdzanie pracy domowej.  Odrabianie pracy domowej. 

14.40  -  15.15 Korzystanie z komputerów  

15.15  - 15.40 Sprzątanie sali: układanie gier, klocków, książek, materiałów plastycznych itp. 


