
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAMNICY 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
§1 

 
ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 
2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej 

nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom 
mającym trudności z nauką. 

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno - moralnej, wyrabianie 
osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, 
zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. 

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych 
i technicznych dzieci. 

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków 
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami i wychowawcami klas celem rozwiązywania 
napotkanych trudności wychowawczych. 
 

§2 
 

PRACOWNICY ŚWIETLICY 
1.   Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy –członkowie Rady Pedagogicznej. 
2.   Dyrektorowi szkoły bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. 
3.   Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli  
       świetlicy. 

§3 
 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 
1.   Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej. 
2.   Dziennik zajęć. 
3.   Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
4.   Regulamin świetlicy szkolnej. 

§4 
 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY 
1. Prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy. 
2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery 

dobrej pracy. 
3. Przestrzeganie przepisów bhp. 
4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich 

prawami  i oczekiwaniami wychowawców. 
5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
6. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia 

w świetlicy. 
7. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu. 
8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 
9. Współpraca z rodzicami. 
10. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 



§5 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III, 
którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz 
innych okoliczności. 

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku  szkolnego. 
3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Wniosek                       

o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej” – stanowiący załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Komisja Kwalifikacyjnaw 
składzie:  dyrektor szkoły,wychowawca świetlicy i nauczyciel. 

5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione 
pisemnie przez rodziców. 

6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz 
z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy. 

7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 
9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku 

szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki 
pogodowe. 
 

§6 
WEWNĘTRZNY REGULAMIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 
1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w dzienniku zajęć świetlicy. 
2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy. 
3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do: 

 zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi, 
 dbania o porządek, 
 poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów, 
 wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy, 
 odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych, 
 brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia. 

4. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza. 
5. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku 

do wychowawców i kolegów. 
6. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, 

utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy. 
7.   Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka 
ze świetlicy. 
8.   Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są  powiadomić wychowawców  
       świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych  
       informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie 
       dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni, itp.). 

 
§7 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY 

Uczeń ma prawo do: 
1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej. 
2. Życzliwego traktowania. 



3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań. 
4. Ciepłej i życzliwej atmosfery. 
5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 
6. Poszanowania godności osobistej. 
7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną. 
8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów. 
9. Wyrozumiałości i cierpliwości. 
Uczeń ma obowiązek: 
1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami. 
2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku. 
3. Udziału w zajęciach. 
4. Współpracy z całą grupą. 
5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 
6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki. 
7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali. 
8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy itp. 
9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
§8 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
1.   Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionego 
wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie.  
2.  Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 
            - z oddziału przedszkolnego i klas I-III, 
            - obojga rodziców pracujących, 
            - rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, 
            - matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
               niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do  
               samodzielnego życia, 
            - umieszczone w rodzinach zastępczych,  
            - dojeżdżające, 
            - z rodzin objętych nadzorem kuratora, 
            - z klas IV-VI ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, 
               posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy).  
         W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez 
 dyrektora szkoły komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzą: dyrektor szkoły,  
 wychowawca świetlicy i nauczyciel. 
 4. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy , którzy oczekują ze 
 względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki 
 świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej 
 konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.  
5. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach  
w świetlicy powyżej 1 miesiąca uczeń może być skreślony z listy dzieci 
 uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
 

Regulamin przyjęto w dniu  03.09.2015 roku  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
 
 

  


