
 

 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY  
Szkoły Podstawowej 

w Złotorii 
 

 

 

I. Cele i założenia świetlicy szkolnej 
 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

 

1. Zapewnienie opieki dzieciom zapisanym do świetlicy. 

2. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po 

lekcjach. 

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w 

szkole, domu i środowisku lokalnym). 

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, 

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym 

powietrzu. 

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także 

pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 

 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Opieką wychowawczą objęte są dzieci zapisane do świetlicy. 

2. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający. 

3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy. 

z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

4. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci przebywający w świetlicy. 

5. Wychowawca może prowadzić zajęcia świetlicowe z grupą do 25 uczestników. Na 

prowadzenie zajęć z liczniejszą grupą musi wyrazić zgodę wychowawca świetlicy. 

6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 – 16.30. Dzieci są 

odbierane ze świetlicy przez osobę dorosłą lub nieletnią, upoważnioną do tego przez 

rodzica lub prawnego opiekuna. Odbierać dzieci należy punktualnie. 



7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0-III w 

tym w szczególności dzieci rodziców pracujących. 

8. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV – VI. 

9. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy, wypełnia kartę zgłoszenia, zapoznaje się z 

regulaminem i wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców świetlicy. 

10. Dokumentacja świetlicy:  

- roczny plan pracy świetlicy, 

- sprawozdania z pracy świetlicy (dwa razy w roku szkolnym), 

- karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 

- karty obecności dzieci, 

- dziennik zajęć. 

 

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy 
 

Wychowankowie powinni: 

 

1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają 

one z planu zajęć. 

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. 

4. Nie używać telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych 

z domu.  

5. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Uwaga! 

o uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela 

– opiekuna świetlicy, 

o świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej 

przedmioty. 

 

IV. Warunki korzystania z aneksu jadalnego 

 

Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni: 

 

1. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego 

spożywania posiłku. 

2. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce. 

3. Posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej. 

4. Uczniowie nie spożywający posiłku powinni przejść do drugiej części 

świetlicy, aby nie przeszkadzać jedzącym. 

5. Uczniowie nie powinni wynosić posiłków ze świetlicy. 

 

 

 



 

V. Nagrody i kary wobec wychowanków 

 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy. 

2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy. 

3. Niepożądane zachowania będą karane ujemnymi punktami z zachowania. 

4. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą 

nagradzane dodatnimi punktami z zachowania. 

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może zostać: 

a) upomniany ustnie przez opiekuna świetlicy; 

b) upomniany pisemnie przez opiekuna świetlicy; 

c) upomniany formie ustnej lub pisemnej przez wychowawcę klasy; 

d) zwieszony tymczasowo (na okres próby 1 tygodnia) z pisemnym powiadomieniem 

rodziców; 

e) skreślony z listy uczęszczających na zajęcia świetlicowe. 

 

 

 

 

 

Opiekunowie świetlicy 


