
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  

I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE IM. JANA PAWŁA II 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Świetlica realizuje cele i zadania szkoły. Są one realizowane  według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku 

każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 2 Cele i zadania świetlicy 
1. Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;  

 organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze; 

 kształcenie nawyków kultury życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości; 

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Zasady zapisu dzieci do świetlicy: 

 Świetlica szkolna przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla dzieci dojeżdżających autobusem oraz dzieci 

rodziców pracujących. 

 Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest zapisanie dziecka do świetlicy przez złożenie wypełnionej „Karty 

Zgłoszenia” u wychowawcy świetlicy. Na tej podstawie jest przyjmowane do świetlicy. 

 Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców/ 

opiekunów dziecka. 

 Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (rodzic taką potrzebę 

powinien zaznaczyć w „Karcie Zgłoszenia” we właściwej rubryczce) 

 Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom: w poniedziałki i piątki w godz. 7:25 - 15:40, we wtorki, środy i czwartki  

w godz. 7:25-16:00. 

 Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy punktualnie. Po godzinach pracy, świetlica nie sprawuje opieki nad 

dzieckiem. Za nieodebrane dzieci ze świetlicy w godzinach pracy odpowiadają rodzice. 

 Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać: rodzic/ prawny opiekun, osoba wymieniona w „Karcie Zgłoszenia”, bądź 

osoba posiadająca upoważnienie, napisane czytelnie i z wyraźnym podpisem opiekuna. 

 Jednorazowe, sporadyczne pozostawienie dziecka (niezapisanego) w świetlicy jest możliwe po uzgodnieniu tego faktu z 

nauczycielami świetlicy. 

 W razie planowanego samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do 

pisemnego oświadczenia (wyjątkowo telefonicznie) o odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. Bez oświadczeń 

dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 Po przyjściu dziecka do świetlicy i przywitaniu się z wychowawcami, odnotowana zostaje (każdorazowo) na liście 

obecności godzina zgłoszenia się ucznia  – od tego momentu opiekę nad dzieckiem sprawują wychowawcy świetlicy. 

  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia 

lekcyjne lub pozalekcyjne. 

 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. 

2.Zasady postępowania, przy oczekiwaniu na odjazd autobusu szkolnego 

 Do autobusu szkolnego wsiadają tylko Ci uczniowie, którzy czekali na jego przyjazd w świetlicy pod opieką nauczyciela, 

bądź Ci, którzy czekali na autobus pod opieką nauczyciela dyżurującego od razu po skończonych lekcjach. 

 Uczniom zabrania się oczekiwać na autobus na korytarzach, w szatni, łazienkach, itp. oraz poza terenem szkoły, bez 

opieki nauczyciela lub rodzica/opiekuna. 

 Uczniowie odjeżdżający autobusem szkolnym mają obowiązek zapisać się na „listę dzieci korzystających z autobusu” 

 i każdorazowo oczekiwać na niego w świetlicy, bądź udać się do niego pod opieką nauczyciela dyżurującego od razu po 

skończonych lekcjach. 



 

§ 4 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

1. Każdy wychowanek ma obowiązek: 

 Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy swoje przybycie do świetlicy; 

 Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet  krótkotrwałym oddaleniu się.  

 Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów ze świetlicy. 

 Zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych;  

 Dbać o czystość i estetyczny wygląd sal; 

 Szanować sprzęt, książki i gry, a po skończonej zabawie zostawiać je w należytym porządku - za zniszczenia 

odpowiadają rodzice (opiekunowie). 

 Wykonywać polecenia wychowawcy; 

 Do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą. 

 Pilnować swoich rzeczy - za zaginione aparaty telefoniczne i przedmioty wartościowe (np. MP3, MP4, biżuteria) 

świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

 

2. Każdy wychowanek ma prawo: 

 Korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek świetlicy. 

 Korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej. 

 Brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Świetlicę i Szkołę. 

 Korzystać z różnorodnych propozycji zajęć i z pomocy wychowawcy w nauce. 

 Uczeń jest zobowiązany do poszanowania sprzętu świetlicowego i zabawek. 

§ 5 Nagrody i kary 

1.Nagrody 

 Pochwała wobec całej grupy. 

 Pochwała wpisana do zeszytu kontaktowego do wiadomości rodziców i wychowawcy klasy. 

 

2.Kary 

 Upomnienie przez wychowawcę Świetlicy. 

 Wpis do zeszytu kontaktowego dla rodziców. 

 Rozmowa z wychowawcą klasy 

 Rozmowa z Dyrektorem i Pedagogiem szkolnym. 

 Okresowe zawieszenie w prawach wychowanka świetlicy. 

 Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

§ 6 Współpraca z rodzicami 

 Bezpośrednia (kontakt i rozmowy – gdy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście) 

 Korespondencja z rodzicami 

 Rozmowy telefoniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica szkolna przejmuje opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy od momentu, w którym zgłosi 

ono swoją obecność u wychowawcy. Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 

 

! Każdy z rodziców lub opiekunów zobowiązany jest do zapoznania się  z regulaminem świetlicy.  

Świetlica szkolna jest nieczynna w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 


