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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W 

SEROKOMLI  

 

§ 1 

                                                         Postanowienia ogólne 
 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.  

W świetlicy zadania realizowane są 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, zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:  

1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.  

2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej i wdrażanie do 

samodzielnej pracy umysłowej.  

3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na 

boisku szkolnym i placu zabaw.  

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.  

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania 

nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.  

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem 

szkolnym i logopedą, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

§ 3 

                                          Założenia organizacyjne 
 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej codziennie w godz. 7.00-15.30. 

2. Świetlica organizuje opiekę przede wszystkim dla uczniów dojeżdżających 

3. Zajęcia świetlicowe obejmują również opieką wychowawczą uczniów, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/ 

opiekunów prawnych. 

4. Wychowawcy świetlicy wymagają pisemnych upoważnień w przypadku: 

- samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy, 

- odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/ opiekunowie prawni. 

5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami dziecko 

może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
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§ 4 

                                                   Wychowankowie świetlicy 
 

1. Prawa uczestnika świetlicy. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych; 

 właściwie zorganizowanej opieki; 

 swobody wyrażania myśli i przekonań; 

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy; 

 życzliwego i podmiotowego traktowania. 

2. Obowiązki uczestnika świetlicy. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 systematycznego udziału w zajęciach, 

 usprawiedliwienia swojej nieobecności, 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, 

które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców), 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń 

nauczyciela-wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

§ 5 

                                                       Nagrody i wyróżnienia  

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę, 

 Pochwała przekazana opiekunom i zapisana w odpowiednim zeszycie. 

 Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka. 

 

 

                                                                   Kary 

 Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów 

(uwaga zapisana w zeszycie uwag). 

 Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie 

lub telefonicznie). 

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 
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§ 6 

                                                   Obowiązki i prawa rodziców 
 

1.Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich 

dziecko.                                                                                                                                                  

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a 

nie zgłosiło się do świetlicy.                                                                                                       

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w 

świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć świetlicowych.                                                        

4. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do 

domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana 

do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.                                                             

5. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko.                                                                                                                                         

6. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i 

przestrzegać ujętych w nim zasad.    

                                                                                                                                                                                              

 

§ 7 

                                                       Dokumentacja świetlicy 

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na 

początku roku szkolnego;  

2. Regulamin świetlicy. 

3. Dzienniki zajęć; 

4. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej; 

5. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

6. Zeszyt uwag. 
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ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 

 
1. Idziemy do świetlicy przed lekcjami i bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych. 

2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. 

3. Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek. 

4. Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy bez pozwolenia ich właścicieli. 

5. Swoje wyjście ze świetlicy zawsze zgłaszamy wychowawcy. 

6. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach będą nagradzane, złe – karane. 

7. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać 

innym.   

8. Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do prac i imprez 

organizowanych w świetlicy. 

9. Szanujemy sprzęt w świetlicy, bo to jest nasza wspólna własność. 

10. Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając 

wszystko na swoje miejsce. 

11. Bierzemy czynny udział w zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko 

przyjemnością, ale uczą, bawią i wychowują. 

12. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz 

wychowawcom. 

13. Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym. 

14. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.  

15. Dbamy o piękny język polski. 


