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        REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W ŻORACH 

Na podstawie: 

 art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

 art. 67.1. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty orac 

innych ustaw (DZ.U.z dnia 16 marca 2015r. poz.357 

 § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. 

z późn. zm.) 

 Szkoła podstawowa  zapewni  zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na: 

1)    czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2)    organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole. 

Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej  pod opieką jednego 

nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

 

 Świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości 

psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

 

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój  osobowości. Z ogólnego 

celu wynikają zadania szczegółowe: 

1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz 

odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych 

zainteresowań.  

2.  Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. 
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3.  Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności, zapewnienie warunków  

do działalności kreatywnej. 

4.  Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej. 

5.  Udzielanie  pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6.  Organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku. 

7.  Współpraca i współdziałanie ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

 

Do zadań świetlicy należy:  

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 

własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia 

codziennego; prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do 

kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej 

(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym) 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

 rozwijanie samodzielności i samorządności; 

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami 

społecznymi; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych 

zadań. 
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Do świetlicy przyjmuje się: 

a) uczniów klas I– III, w tym w szczególności dzieci rodziców 

pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo 

zaniedbanych, 

b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV 

– VI, 

c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii 

i basenu,  

zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki 

korekcyjnej, 

d) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy, 

e) z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne, 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy 

szkolnej).  

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:45 do 16:15 

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo 

– wychowawczej świetlicy, który zatwierdza Dyrektor szkoły. 

5. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy szkoły i programem 

wychowawczym 

6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do 

przestrzegania  wewnętrznego regulaminu świetlicy.  
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7. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy, podlegający 

Dyrektorowi szkoły. 

8. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką  

i za zgodą wychowawcy świetlicy. 

9. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia 

świetlicy, mogą  zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością  

za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

10. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z 

niniejszym regulaminem. 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze 

świetlicy osobiście) 

2. Korespondencja z rodzicami 

3. Rozmowy telefoniczne 

 

DOKUMENTACJA 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.  

2. Dziennik zajęć.  

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.  

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 

Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości swoich praw i obowiązków, 

 

b) udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 
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c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, 

księgozbioru  

świetlicy, zabawek i gier, 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 

Uczeń ma obowiązek: 

a) dbać o ład i porządek, 

b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w 

wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy, 

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy, 

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy, 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY  

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

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o 

każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.  
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3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych 

przez nauczyciela świetlicy.  

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami 

BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.  

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i 

dbać o wyposażenie świetlicy.  

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 

oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.  

7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie 

ponosi odpowiedzialności.  

8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku 

samodzielnego powrotu do domu.  

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez 

Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy.  

10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której 

danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli 

osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.  

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania 

nauczyciela  świetlicy  o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r. 
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Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w czasie pandemii. 

1. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy  

w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem 

opiekuna. 

2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

3. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

4. Gry planszowe podaje nauczyciel pracujący w świetlicy, po zakończonym 

użytkowaniu będą one odkładane na osobną półkę na czas dwudniowej 

kwarantanny. 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

6. Rodzic lub osoba uprawniona odbiera dziecko korzystając z osobnego 

zewnętrznego wejścia (od strony skarpy). 

7. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

8. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  
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z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

 


