
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Zawierciu 

                                      

I          Podstawa prawna 

1.    Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572  z późniejszymi zmianami DZ. U. 2014 poz. 642 art. 67). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.                  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół ( dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). 

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zawierciu. 

II         Postanowienia ogólne 

1. Świetlica szkolna 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 świetlicy szkolnej oraz programie 

wychowawczym szkoły. 

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą dla uczniów , którzy 

potrzebują dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

czy opiekunów, organizację dojazdów do i ze szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np.                             

zwolnienie z zajęć religii, w-f, lub w przypadku nieobecności nauczyciela 

prowadzącego planowane zajęcia. 

III        Cele i zadania świetlicy 

1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej przed zajęciami                      

i po nich , tworzenie warunków do nauki własnej o pomocy w nauce oraz 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

2. Świetlica szkolna realizuje zadania według własnego planu pracy 

zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły . 

3. Do zadań świetlicy należy: 

- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych; 

-kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;                                                                            

- kształtowanie nawyków higieny i zdrowego stylu życia; 



- integrowanie uczniów w zespole; 

- kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji                           

z rówieśnikami; 

- rozwijanie samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych 

zadań; 

- organizowanie pomocy w nauce tworzenie warunków do nauki własnej; 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 

- współpraca z rodzicami, pedagogiem, wychowawcami uczniów 

korzystających ze świetlicy szkolnej; 

- organizacja posiłków w stołówce szkolnej. 

IV        Organizacja pracy świetlicy  

1. Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.45. – 16.00. W poniedziałki do 

16.15 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach oraz indywidualnie. 

3. Liczba osób w grupie nie przekracza 25 osób. 

4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka na Karcie 

Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy . 

5. Uczniowie w świetlicy przebywają przed zajęciami lekcyjnymi lub 

bezpośrednio po nich, a także w przypadku zwolnień z lekcji religii czy 

w-f, a także w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego 

planowane zajęcia. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice / prawni opiekunowie 

lub wyznaczone przez Nich osoby , których dane wpisane są do Karty 

Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej.  

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której 

danych rodzic / opiekun prawny nie umieścił w Karcie Zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców / opiekunów prawnych. 

8. Rodzic , który w karcie zgłoszenia wyraził zgodę na opuszczenie 

świetlicy i samodzielny powrót do domu , odebranie go przez pełnoletnie 

rodzeństwo lub inne osoby upoważnione bierze odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo w drodze do domu ze szkoły. 



9. Dziecko nie może opuścić świetlicy szkolnej na podstawie  żadnej 

rozmowy telefonicznej, a także w przypadku informacji esemesowej lub 

słownej, samego dziecka lub innej osoby.  

10.  Każda zmiana dotycząca powrotu dziecka do domu wymaga pisemnego 

oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna. Oświadczenie to zostaje 

umieszczone dokumentacji świetlicy.  

11.  Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do uaktualniania danych 

zawartych w karcie zgłoszenia w przypadku ich zmiany. 

12.  Wychowawcy świetlicy realizują zadania wynikające z Rocznego Planu 

Pracy Świetlicy Szkolnej zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz 

planu tygodniowego z uwzględnieniem dziennego rozkładu zajęć. 

13.  Wychowawcy świetlicy pełnią dyżury w stołówce szkolnej  w czasie 

przerw obiadowych. 

V          Zasady pobytu uczniów w świetlicy szkolnej. 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej  ma prawo do: 

- udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy, 

- korzystania z dostępnych gier, książek , zabawek, i innego wyposażenia 

świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

- swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze 

swoimi zainteresowaniami i potrzebami, 

- do odrobienia lekcji i nauki własnej w sprzyjających warunkach, 

- otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców 

świetlicy, 

- korzystania z organizowanych form dożywiania. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek do:                                                           

- stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy szkolnej,                                                                                   

- kulturalnego zachowania się wobec wychowawców świetlicy oraz    

kolegów  i koleżanek,                                                                                                                            

- szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy szkolnej,                                                              

-  dbania o porządek i wystrój świetlicy szkolnej,                                                            

- przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy szkolnej : 

 po wejściu do świetlicy należy zgłosić się do wychowawcy 

dyżurującego przy biurku; 

 plecak ustawiamy w wyznaczonym do tego miejscu, - gdy 

potrzebujemy  coś z plecaka zgłaszamy  wychowawcy; 

 posiłek spożywamy przy stole , przeznaczonym do tego celu; 



 nie przynosimy do świetlicy przedmiotów o dużej wartości 

materialnej lub emocjonalnej,  – świetlica szkolna nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy; 

 jeśli potrzebujemy  wziąć grę, książkę, zabawkę lub inną rzecz  

zgłaszamy to wychowawcy świetlicy; 

 jeśli potrzebujemy  wyjść ze świetlicy do toalety, biblioteki czy 

sklepiku szkolnego, pytamy o zgodę wychowawcę świetlicy, po 

uzyskaniu zgody wychodzimy, a po powrocie zgłaszamy  swoją 

obecność temu samemu wychowawcy , który pozwolił nam na 

opuszczenie świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie wyróżniający się aktywnym uczestnictwem w zajęciach 

świetlicowych oraz kulturalnym zachowaniem otrzymują nagrody                              

w formie: 

 pochwały udzielonej przez wychowawcę świetlicy wobec 

wszystkich dzieci; 

 pochwały przekazanej wychowawcy klasy; 

 pochwały przekazanej rodzicom / prawnym opiekunom, 

 dyplomów. 

4. Wobec uczniów naruszających zasady regulaminu świetlicy szkolnej 

zostaną zastosowane upomnienia ,nagany, złożenie wniosku o obniżenie 

oceny z zachowania  oraz skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

 

V        Prawa i obowiązki rodziców / prawnych opiekunów 

1. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do świetlicy 

szkolnej maja prawo do uzyskania informacji o pobycie dziecka                        

w świetlicy szkolnej. 

2. Informacje o uczniu wychowawcy przekazują osobom uprawnionym 

osobiście  lub telefonicznie. 

3. Kierownik świetlicy przyjmuje rodziców w godzinach pracy                             

( harmonogram pracy znajduje się na stronie internetowej oraz                        

w sekretariacie szkoły). 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy . 

5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze 

świetlicy szkolnej , do godziny ustalonej w Karcie Zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej. Trzykrotne odebranie dziecka po ustalonej 



godzinie pracy świetlicy szkolnej będzie skutkować skreśleniem                  

z listy wychowanków świetlicy. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej punktualne 

odebranie dziecka ze świetlicy szkolnej rodzic / opiekun prawny 

powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę świetlicy             

(rodzic / opiekun prawny dzwoni telefonicznie do sekretariatu szkoły 

do godziny  15.00. ) i ustalić dalszy sposób postępowania. 

7. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami / prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod 

opiekę odpowiednim organom. 

8. Rodzic , który podjął decyzję o nieodrabianiu przez swoje dziecko 

lekcji w świetlicy szkolnej powinien poinformować o tym 

wychowawców świetlicy w formie pisemnej. 

9. Każda nowa decyzja podjęta perz rodzica / opiekuna prawnego musi 

być przekazana w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy. 

10.  Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne – koła 

zainteresowań  w szkole , rodzice powiadamiają o tym wychowawcę 

świetlicy, uczniowie wychodzą ze świetlicy pod opieką nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia pozalekcyjne i nauczyciel ten przejmuje 

odpowiedzialność za uczniów. 

11.  Rodzice / prawni opiekunowie ucznia, który celowo dokonał 

zniszczenia wyposażenia świetlicy, zostaną obciążeni odpłatnością za 

ziszczone lub uszkodzone mienie. 

12. Rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona do odbioru dziecka nie 

może przebywać na stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków 

przez dzieci. 

13.  Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania 

zasad dotyczących zgłoszenia dziecka do świetlicy , przyprowadzania 

i odbierania dzieci ze świetlicy, zapoznają się i akceptują Regulamin 

Świetlicy Szkolnej. 

 

Regulamin Świetlicy został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawierciu  dnia  30.11.2017. 

 

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

( podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 


