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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  CHOCISZEWIE  

 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

  

 Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej 

uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych 

warunków rozwoju. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

 propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

 niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac 

domowych), 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  

i problemowymi. 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 07.00 – 8.00 i 12.00- 16.00 w dni, w których 

odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.  

2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i 

punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.  

3. W razie nieprzestrzegania  ww. ustaleń, przez   rodziców dzieci 

uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia 

pracy świetlicy.  

4. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.  

5. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia 

w zajęciach świetlicy przed i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu 

szkolnego. 

6. Każda osoba odbierająca dziecko  zobowiązana jest ten fakt zgłosić 

wychowawcy. 

7. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy. 

8. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy 

rodzice muszą powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem). 
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10. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy 

przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela   

oraz uczniowie nie  uczęszczający na lekcje religii, bądź zwolnieni  

z zajęć wychowania fizycznego . 

11.  Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych     opiekunów dziecka na 

kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

12. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania  

z   telefonów komórkowych i tabletów. 

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.  

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawcę na dany rok 

szkolny.  

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, 

które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same 

przed lub po lekcjach. 

3. Wychowawca świetlicy prowadzi rejestr obecności uczniów  

w świetlicy. 

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice  

w kwestionariuszu zgłoszenia. 

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. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym 

przez rodziców piśmie.  

 

  IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

 

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2. Organizowanie gier i zabaw na powietrzu. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

4. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

5. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. 

  

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

  

Wychowanek ma prawo do: 
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 właściwie zorganizowanej opieki, 

 życzliwego traktowania, 

 swobodnego  wyrażania myśli i przekonań, 

 opieki wychowawczej, 

 poszanowania godności osobistej, 

 ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

Wychowanek jest zobowiązany do: 

 przestrzegania regulaminu świetlicy, 

 przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

 współpracy w procesie wychowania, 

 pomagania słabszym, 

 dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy, 

 ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

 

 

 

VII. Dokumentacja świetlicy. 

 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi  

     danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną 

dziecka, 

2. Regulamin świetlicy szkolnej, 

3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

4. Dziennik zajęć. 
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Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

………………………………………. 

 

Adres  

 

………………………………………… 

 

Telefon 

 

………………………………………… 

 

 

Proszę o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka 

 

 …………………………………………………………........................................ 

 

 ucznia klasy ………… Szkoły Podstawowej w Chociszewie  

   (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

1. Dziecko będzie wracać autobusem szkolnym      

2. Dziecko po zajęciach będzie odbierane             

3. Dziecko po zajęciach będzie wracać samodzielnie 
Poniedziałek  o godz. 

Wtorek            o godz. 

Środa               o godz. 

Czwartek          o godz. 

Piątek               o godz. 

 

 

Ważne informacje  

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00- 8.00 oraz 12.00 do 16.00 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

4. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę. 

5. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane  jest do przestrzegania  zasad zachowania na świetlicy.  

6. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane  przez rodzica w „Karcie 

zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązane jest wejść na teren szkoły i  ten fakt zgłosić wychowawcy. 

Od momentu wejścia na teren szkoły za dziecko odpowiada rodzic/ opiekun.  

8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, po 

zgłoszeniu wyjścia wychowawcy. 

9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo. 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić 

wychowawców pisemnie (z datą i podpisem). 

Oświadczam, że akceptuję w/w ustalenia 

Chociszew , dnia ………………                                                                            ………………… 

                                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 
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