
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORZYNIE ŚLASKIEJ 

 
§ 1 

Postępowanie ogólne  
 

1. Świetlica prowadzi działalność na podstawie:  
1) Ustawy a dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz59 ze 

zm.) 
2)  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola i publicznych szkół z późn. zm.;  
 

2. 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 oraz programie wychowawczo-profilaktycznym 
szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i 
tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

3.  Regulamin świetlicy opracowywany jest(modyfikowany w miarę potrzeb) co roku 
przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany 
przez dyrektora szkoły.  

4. Nadzór nad realizacją celów i zadań świetlicy szkoły pełni wicedyrektor szkoły.  
 

§ 2 
 

Cele i zadania świetlicy  
1. Do zadań świetlicy należy:  

1) Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;  

2)  Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny;  

3) Nauka współdziałania i współżycia w grupie;  
4)  Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;  
5)  Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;  
6) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 
7)   Rozwijanie samodzielności i samorządności;  



8) Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem 
lokalnym szkoły;  

9)  Zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;  
10)  Kształtowanie postaw moralno – społecznych oraz społecznej aktywności;  
11)  Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych 

zadań;  
 

§ 3 
 

Wychowawcy świetlicy  
 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej:  
1) Planują, organizują oraz prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, 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)  Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;  
5) Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;  
6) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;  
7) Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;  
8) Zapewniają opiekę podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;  

 
§ 4 

 
Założenia organizacyjne 

 
2. Świetlica obejmuje opieką uczniów  klas I – IV- świetlica przy ul. Mickiewicza 10 oraz 

uczniów klas V-VIII i uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum, którzy muszą 
dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych 
opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia im opieki w szkole.  

3. Świetlice posiadają do dyspozycji 2 sale na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza 9 
oraz salę świetlicową  w głównym budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II16.  

4. Dzieci przyjmowane są do świetlicy na podstawie Kart zgłoszenia, które wypełniają 
rodzice/opiekunowie prawni.  

5.  Karty zgłoszenia zawierają podstawowe informacje dotyczące dziecka, jego stanu 
zdrowia, kontaktu telefonicznego z opiekunami oraz wskazania osób upoważnionych 
do odbioru ze świetlicy.  

6. Karty zgłoszenia zawierają podstawowe informacje dotyczące dziecka, jego stanu 
zdrowia, kontaktu telefonicznego z opiekunami oraz wskazania osób upoważnionych 
do odbioru ze świetlicy.  

7. Każda zmiana telefonu, adresu, bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna 
być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.  

8. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie 
pisemnej.  



9. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 
Świetlicy.  

10. .Świetlica czynna jest w godzinach 5.50 – 16.00. Czas i godziny pracy dostosowane są 
do potrzeb wychowanków i rodziców.  

11. Rodzice\prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.  
12.  W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, 

rodzic\prawny opiekun powinien niezwłocznie zawiadomić świetlicę.  
13. Wszystkie przyjęte dzieci dzielone są na grupy nie większe niż 25 uczniów, z którymi 

pracują wychowawcy świetlicy. 
14. Wszystkich podopiecznych świetlicy obowiązuje REGULAMIN ŚWIETLICY 
 

§ 5 
 
 
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy  

1. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego śródroczną i roczną ocenę z 
zachowania.  

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:  
1) Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania;  
2)  Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i 

sprzętu audiowizualnego;  
3) Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;  
4) Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 

trudności w nauce;  
5) Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów; 
6)  Korzystania z organizowanych na terenie szkoły form żywienia.  

 
3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:  

1) Kulturalnego zachowania wobec wychowanków i kolegów; 
2) Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców;  
3) Systematycznego udziału w zajęciach;  
4) Dbania o porządek i wystrój świetlicy;  
5)  Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;  
6)  Przestrzegania regulaminu świetlicy;  
7)  Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia 

wychowawcy,(osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą 
dostarczyć pisemną zgodę rodziców);  

8) W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani, oczekujący na 
planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne;  

9) Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w nauce i zachowaniu;  
 

§ 6 
Nagrody i wyróżnienia  
 

1. Nagrody:  
1) Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę;  



2)  Pochwała w dzienniczku;  
3) Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy;  
4) Podwyższenie oceny z zachowania;  
5) Nagroda rzeczowa;  

§ 7 
 

2. Kary:  
1) Upomnienie słowne udzielone przez wychowawcę w obecności grupy;  
2) Poinformowanie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu dziecka(w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie);  
3) Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy;  
4) Upomnienie udzielone przez Dyrektora szkoły;  

 
§ 8 

Dokumentacja świetlicy  
1. Regulamin świetlicy  
2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej  
3. Miesięczne plany pracy  
4. Protokoły z posiedzeń Rady Wychowawczej Świetlicy  
5. Karty zgłoszeń  
6. Sprawozdania semestralne  
7. Kronika Świetlicy  
8. Zeszyty wychowawcze  
9. Strona internetowa świetlicy 

§ 9 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 
                                                                                                              

 

Dyrektor Szkoły 

Mgr Krzysztof Sołtys 

 


