
REGULAMIN ŚWIETLICY 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Ligocie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. 

2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe 

pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia dostosowane i skorelowane z rozkładem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

4. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego. 

5. Obecności uczniów odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, zgodnie ze 

stanem faktycznym. 

6. Sporadyczne pobyty dzieci niezapisanych na świetlicę odnotowane są w dzienniku 

elektronicznym. 

 

II. Cele i zadania świetlicy 

1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom 

przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków 

rozwoju. 

2. Cele te zostaną osiągnięte przez: 

a) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku 

b) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 

c) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

d) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań 

e) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego 

f) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych 

g) wdrażanie zasad poprawnego współżycia i współdziałania w grupie 

h) dbałość o kulturę życia codziennego 

i) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych) 



j) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi 

k) zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania 

l) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów, a w miarę potrzeb 

z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi 

instytucjami funkcjonującymi w środowisku 

 

III. Założenia organizacyjne 

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz 

opiekuńczo-wychowawcze w szkole w godzinach ustalonych przez Dyrektora 

szkoły. 

2. Uczęszczają do niej: 

a) dzieci z klas I-III oraz uczniowie starsi, którzy muszą przebywać dłużej 

w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców 

b) dzieci dojeżdżające do szkoły transportem miejskim 

c) opieką zostają również objęte dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne 

organizowane na terenie szkoły oraz uczniowie nieuczęszczający na zajęcia 

religii lub uczniowie zwolnieni z j. niemieckiego 

3. W szczególnych sytuacjach losowych w świetlicy okazjonalnie mogą przebywać 

uczniowie na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodziców/opiekunów 

prawnych, pod warunkiem, że liczba uczniów w świetlicy nie przekracza 25 osób. 

4. W sytuacjach wyjątkowych, wynikających z organizacji szkoły ze świetlicy mogą 

korzystać uczniowie skierowani tam przez Dyrektora/Wicedyrektora szkoły 

w ramach organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

 

IV. Rekrutacja 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów 

prawnych karty zgłoszenia. 

2. W czasie trwania pandemii Covid-19 do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci, 

których oboje rodziców pracuje. 

 

V. Zasady funkcjonowania świetlicy 

1. Opiekę nad grupą pełni wychowawca świetlicy. 



2. Grupa uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela nie może 

przekraczać 25 osób. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które 

zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po 

lekcjach/zajęciach. 

4. Obecność dzieci na poszczególnych godzinach odnotowuje się w dzienniku 

elektronicznym. 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie przyjdzie do świetlicy. 

6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wcześniej zdeklarowanych godzin 

pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru o wyznaczonej godzinie. Wyrażają 

jednocześnie zgodę, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

7. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 

upoważnione przez rodziców. 

8. Świetlica wymaga jednorazowych pisemnych upoważnień z aktualną datą 

w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu lub odbierania dziecka 

przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni. 

9. Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy w godzinach jej pracy. W razie 

powtarzającego się odbierania dziecka po godzinach pracy świetlicy, dziecko 

zostanie z niej wypisane. 

10. Dzieci uczęszczające do świetlicy przebierają się w szatni i obowiązkowo 

zmieniają obuwie. 

11. W pomieszczeniu świetlicy uczniowie pozostawiają tylko tornistry. Pozostałe 

rzeczy pozostawiają w szafkach lub w szatni. 

12.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, zabawki i urządzenia 

elektroniczne przyniesione przez ucznia. 

13.  Za umyślne zniszczenie przedmiotów i materiałów będących wyposażeniem 

świetlicy odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie prawni. 

 

VI. Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

a) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania 

b) korzystania z pomocy dydaktycznych, z gier, zabawek, sprzętu sportowego 



i sprzętu audiowizualnego tylko w celach edukacyjnych i za zgodą nauczyciela 

c) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami 

d) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji i w 

pokonywaniu trudności w nauce 

e) zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów 

f)  przerwy międzylekcyjnej 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

a) zachowywania się w świetlicy cicho i spokojnie, nieprzeszkadzania innym 

b) słuchania i wykonywania poleceń wychowawców 

c) nieopuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy, nie dotyczy to przerw, w 

czasie których uczeń powinien wychodzić na korytarz 

d) korzystania z gier i zabawek znajdujących się w świetlicy zgodnie z ich 

przeznaczeniem, szanowania ich i każdorazowego odkładania na wyznaczone 

miejsce 

e) dbania o czystość i porządek w świetlicy, sprzątania po sobie 

f) pamiętania o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, dziękuję, 

przepraszam 

g) korzystania z urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć świetlicowych tylko  za 

zgodą wychowawcy świetlicy, w celach edukacyjnych lub w potrzebie 

kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

h) uczeń nieprzestrzegający regulaminu świetlicy i stwarzający zagrożenie dla 

pozostałych podopiecznych, zostanie z niej wypisany 

VII. Zasady motywowania i egzekwowania właściwej postawy 

ucznia 

1. Każdy uczestnik może otrzymać nagrodę za dobre zachowanie, kulturę osobistą, 

zaangażowanie, itp. 

a) pochwałę ustną, uwagę pozytywną w dzienniku elektronicznym 

b) nagrodę rzeczową na koniec semestru 

c) pochwałę za szczególne zaangażowanie na forum szkoły 

2. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu 

przewiduje się. 

a) upomnienie ustne, uwagę negatywną w dzienniku elektronicznym 



b) powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu 

c) zakaz korzystania z zajęć świetlicowych 


