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                             REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY 

                                       

                      W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY 

1. Zasady 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. 

2) Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, a liczba uczniów w 

grupie nie może przekraczać 25. 

3) Regulamin świetlicy opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego 

przez wychowawców świetlicy oraz zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

4) Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

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

lekcjach. 

5) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu 

zgłoszenia. 

6) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez 

rodziców piśmie. 

7) W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło 

opuścić świetlicy. 

8) Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wychowankowie z uwzględnieniem w 

szczególności dzieci; 

a. rodziców pracujących zawodowo, w tym pracowników szkoły, 

b. z rodzin niepełnych, 

c. z rodzin wielodzietnych, 

9) Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna. 

10) Godziny pracy świetlicy ustalane są na dany rok szkolny. 

11) Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa 

dyrektor szkoły. 

12) Obowiązkiem wychowawców świetlicy jest sprawdzanie obecności uczniów i 

potwierdzanie tego w dziennikach zajęć oraz sprawdzanie czy wszystkie dzieci 

zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców. 

13) Świetlica ma do dyspozycji: dużą świetlicę do zabawy i do nauki, drugą 

świetlicę z salą zabaw i miejscem do nauki jak również klasę multimedialną do 

prowadzenie zajęć oraz plac zabaw , salę gimnastyczną i boisko szkolne. 

Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w dowolnie wybranym przez siebie 
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pomieszczeniu, w zależności od własnej potrzeby - chęci zabawy czy 

odrabiania lekcji, po akceptacji wychowawcy świetlicy. W każdym z tych 

pomieszczeń nadzór sprawuje wychowawca świetlicy. 

14) Podczas ładnej pogody zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na terenie 

szkolnym (plac zabaw, boisko szkolne). Dzieci mogą przebywać w miejscach 

wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. 

15) Należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi świetlicy o przewlekłych chorobach 

dzieci i związanych z nimi zaleceniach lekarskich. 

16) Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. 

17) Z wyposażenia świetlicy wychowankowie mogą korzystać wyłącznie za zgodą i 

pod opieką wychowawcy. 

2. Zasady zapisu do świetlicy szkolnej 

1) Do świetlicy uczniowie  przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń dziecka 

(załącznik nr1). 

2) Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka rodzice składają w sekretariacie szkoły 

lub u wychowawcy świetlicy. 

3) Kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez 

dyrektora szkoły w składzie; 

a. dyrektor szkoły lub wicedyrektor, 

b. pedagog szkolny, 

c. wychowawca świetlicy, 

3. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

1) Uczniowie klas I – III przychodzą do świetlicy samodzielnie po skończonych 

zajęciach. 

2) Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do: 

a. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

b. aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

c. zgłaszania do wychowawcy wszelkich niedyspozycji i wypadków, 

d. przestrzegania dyscypliny, 

e. dbania o czystość i porządek, 

f. szanowania gier i przyborów, 

g. zmiany obuwia, 

h. respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, 

i. przestrzegania regulaminu świetlicy, 

j. zgłaszania do wychowawcy wszelkich wyjść i nieobecności. 

3) Zachowanie dziecka w świetlicy jest oceniane i ma wpływ na śródroczną i 

końcoworoczną ocenę zachowania dziecka. 

4) Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w 

konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą, 

itp. w postaci: 

 pochwały słownej dokonanej przez wychowawcę świetlicy, 

 pochwały słownej dokonanej przez dyrektora w obecności społeczności 

szkolnej, 

 pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
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 drobnej nagrody rzeczowej lub dyplomu. 

5) Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu 

wychowanek może zostać ukarany. Przewiduje się następujące rodzaje kar: 

 upomnienie słowne, 

 upomnienie w obecności grupy, 

 pisemne powiadomienie wychowawcy klasy i rodziców o złym zachowaniu, 

 nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności społeczności 

uczniowskiej, 

 zawieszenie udziału w zajęciach świetlicowych na czas określony, 

 skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

4. Zasady odbioru uczniów ze świetlicy 

1) Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich 

upoważnione na piśmie.  

2) Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę 

oraz oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze 

szkoły do domu na piśmie. 

5. Zasady zwolnień ze świetlicy 

1) Wychowankowie ze świetlicy zwolnieni są na pisemną prośbę rodziców z 

adnotacją o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu. 

2) W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy po zajęciach 

w szkole do domu zgłaszają ten fakt do wychowawców świetlicy. 

6. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy 

1) Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2) Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 

3) Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

4) Organizowanie wycieczek i spacerów. 

5) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

6) Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

7) Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

8) Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i 

terapeutą. 

7. Dokumentacja świetlicy szkolnej 

1) Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

2) Protokół kwalifikujący dzieci do grup świetlicowych. 

3) Regulamin świetlicy szkolnej. 

4) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

5) Dziennik zajęć. 
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