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REGULAMIN ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W CHRZANOWIE 

Opracowano na podstawie ar. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 7 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz.U. z dnia 15 marca 

2019 r.) 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica jest  pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły. 

3. W świetlicy  zadania realizowane są  według  własnego, rocznego planu pracy spójnego                                           

z programem wychowawczo -  profilaktycznym szkoły i rocznym planem pracy szkoły. 

4. Regulamin świetlicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w dokumentacji 

świetlicy. 

5. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów , którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 

na : czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole. 

6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. 

7. 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 na lekcji nauczyciela. 

8. Zasady przyjmowania dziecka do świetlicy określa regulamin rekrutacji. 
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9. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka zostały zawarte w procedurze 

przyprowadzania  dziecka do świetlicy i odbioru dziecka ze świetlicy 

 

 

§ 2.  

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1. Wychowawcy w  świetlicy  : 

1) zapewniają dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, 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. 

2. Praca świetlicy ma na celu:  

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy,  

2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach, 

 3) udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie                                      

do samodzielnej pracy umysłowej,  

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu , mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny, 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o własne zdrowie, 

 5) stymulowanie rozwoju zainteresowań i zamiłowań poprzez stosowanie różnorodnych form i 

metod pracy,  

6) współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym,  
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7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy, a w miarę możliwości                         

z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami 

funkcjonującymi w środowisku.  

 

§ 3. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku. Godziny pracy świetlicy są 

ustalane na dany rok szkolny i podawane do wiadomości rodziców w ostatnim tygodniu 

sierpnia. 

2. Nadzór pedagogiczny na pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor szkoły. 

3.   Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy 

do 25 osób. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających 

pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5. 

4. Świetlica dysponuje pomieszczeniem wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe 

mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa. 

5. W świetlicy działa wolontariat prowadzony przez uczniów klas  siódmych i ósmych. 

6.  Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są doprowadzani i odbierani przez ich rodziców 

bądź osoby upoważnione pisemnie przez rodziców. Pisemne upoważnienie w tej sprawie 

rodzice składają w świetlicy szkolnej.  

7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka wg 

indywidualnych ustaleń.  

8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w 

formie pisemnej z data i podpisem. 

 

§ 4. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do :  

1) właściwie zorganizowanej opieki, 

2) życzliwego traktowania, 

3) poszanowania godności osobistej, 

4) ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną, 

5) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 
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6) uzyskania pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

7) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

8) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1) systematycznego udziału w zajęciach, 

2) powiadomienia wychowawcy świetlicy o każdorazowym wyjściu, 

3) dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

4) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, w takcie pobytu na 

stołówce oraz respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy, 

5) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w świetlicy 

§ 5. 

NAGRODY I KARY 

1. Uczeń może zostać nagrodzony za swoje zachowanie i działalność w świetlicy szkolnej 

poprzez: 

1) wyróżnienie słowne wobec grupy przez wychowawcę świetlicy, 

2) pochwałę przekazaną wychowawcy klasy, 

3) pochwałę dyrektora szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za swoje zachowanie w świetlicy szkolnej poprzez: 

1) upomnienie słowne  udzielone przez wychowawcę świetlicy, 

2) poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu, 

3) naganę udzieloną w obecności wychowawcy klasy. 

4) naganę udzieloną przez dyrektora szkoły. 

§ 6. 

ZADANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY 

1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy i systematyczne prowadzenie dziennika zajęć. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy. 

3. Współpraca z  wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i rodzicami. 

4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

5. Wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności. 

6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów. 
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7. Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. 

8.  Dbanie o estetykę pomieszczenia i aktualny wystrój świetlicy. 

 

§ 7. 

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację planu pracy opiekuńczo – wychowawczej: 

1) sprzęt audiowizualny, 

2) przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych, 

3) ksiązki, gry, materiały piśmiennicze, itp. 

 

 

 

     

 


