
 

 

ZAŁĄCZNIK 8 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 

im. Jana Pawła II w Pionkach 

§ 1 

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

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:  

a) zapewnienie opieki uczniom, nie mającym zajęć lekcyjnych i przebywającym w szkole,  

b) organizowanie pomocy w nauce, zachęcanie do nauki własnej, samodzielnej pracy  umysłowej;  

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej; 

 d) organizowanie zajęć rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;  

e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości; 

 f) współpraca z nauczycielami i rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy. 

4. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godzinach ustalonych w rocznym 

planie pracy szkoły. 

5. W przypadku konieczności zapewnienia opieki uczniom, w innych godzinach niż ustalone, czas 

pracy świetlicy może ulec zmianie.  

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu szkolnym m.in. na hali sportowej, 

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

pogodowe. 

§ 2 

1. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie szkoły, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole. 

2. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii 

i zajęciach na basenie. 

3. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie, którzy nie są zapisani, oczekując na 

planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne lub 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. 

 



 

 

§ 3 

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 

2. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne upoważnione w 

karcie zgłoszeniowej osoby. 

3. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może 

być odbierane przez inne dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie  

z Prawem o ruchu drogowym). 

4. Dziecko w wyjątkowych wypadkach może być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie 

zgłoszeniowej na podstawie jednorazowego,  pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych 

opiekunów, dostarczonego do wychowawcy świetlicy. 

5. Dziecko powyżej 7 roku życia może samodzielnie wracać do domu za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów zgodnie z zapisem podanym w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

6. W przypadku jednorazowego, samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest 

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty 

i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy. 

8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/prawny opiekun postanowi wypisać dziecko ze 

świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

9. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy  

i punktualnego odbierania dzieci, nie później niż o godzinie 1600. 

10. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy  

i samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

11. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 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.). 

§ 4 

1. Szczegółowy, tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły. 

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut. 

§ 5 

1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. 

2. Grupy wychowawcze w miarę możliwości tworzą uczniowie w zbliżonym wieku. 



 

 

§ 6 

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły. 

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy szkoły oraz „Programem wychowawczo – 

profilaktycznym szkoły”. 

§ 7 

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów. 

3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły o problemach 

zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 

4. O złym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę ucznia, który 

rozlicza uczniów zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 

5. Wychowawca świetlicy szkolnej podczas zajęć ma obowiązek prowadzić m.in. zajęcia związane 

z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach i inne zgodne z planem 

pracy. 

§ 8 

1. Z pomocy dydaktycznych  można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy 

świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe ich wykorzystanie. 

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

§ 9 

W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zapoznają się i 

akceptują Regulamin Świetlicy. 

§ 10 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2017 r. 

 


