
REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE 
 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

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

i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-

wychowawczych zawartym w programie wychowawczym szkoły. Świetlica jest pozalekcyjną 

formą opiekuńczo-wychowawczą przede wszystkim dla uczniów kl. I-III. Znajduje się w bu-

dynku szkoły przy ul. Osiedlowej 1. 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY: 

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki  umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości. 

Do zadań świetlicy należy: 

– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed lekcjami          

i po zajęciach; 

-organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej; 

-udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

– rozwijanie zainteresowań i aktywności artystycznej; 

– kształtowanie świadomych zachowań, współdziałania w grupie oraz zachowań asertywnych 

wobec zdrowia i życia; 

- organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku; 

– kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego zacho-

wania się; 

- współpraca i współdziałanie ze szkołą , domem , środowiskiem lokalnym. 

 

ZAŁOŻENIA OGANIZACYJNE: 

1. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów 

kl. I-III. 

Wychowawcy realizują  zadania według rocznego planu pracy szkoły, uwzględniając roczny 

plan zajęć świetlicy. 

2. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę  od godz. 7.00 do godz. 9.00, oraz od 11.00 

do 16.00 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci  pracujących rodziców na podstawie pisem-

nego zgłoszenia  (Karta zapisu dziecka do świetlicy). 

4. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników  i nie przekracza 25 uczniów  na  

jednego wychowawcę . 

5. Przed lekcjami do świetlicy uczniów przyprowadzają rodzice. Za zgodą rodziców ucz-

niowie mogą przychodzić samodzielnie. 

6. Po lekcjach  uczniowie  z klas I przychodzą do świetlicy pod opieką wychowawcy klasy 

lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję, który informuje wychowawcę  świetlicy o ilo-



ści dzieci. Uczniowie z pozostałych klas przychodzą samodzielnie  Po przyjściu każdy uczeń 

zapisuje się u wychowawczyni świetlicy. 

7. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie. 

8. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I-III do 

świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. . Prowadzący zajęcia 

bierze  je pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w zaję-

ciach. 

9. Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, szatni, łazienki tylko za zgodą wychowaw-

cy świetlicy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. Pierwszoklasiści  odbierani są przez nauczyciela rozpoczynającego zajęcia. 

10. Wychowawcy wymagają pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)   

o innym niż podano w karcie zapisu, sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko. Nie 

ma możliwości  zwolnienia dziecka przez telefon, sms lub za pomocą innych komunika-

torów, które posiadają uczniowie. 

11. Dziecko jest odbierane przez rodziców lub osoby wskazane w karcie zapisu. Może 

być także odebrane przez rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Informacje o samodziel-

nym wyjściu zapisane są w kacie zapisu. 

12. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy wychowawca kontaktuje się z rodzicem 

/opiekunem prawnym, oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę dziecka oraz dyrek-

tora szkoły. 

13. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przeka-

zywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna. O takiej sytuacji będzie informowa-

ny dyrektor, pedagog  lub w szczególnych przypadkach policja. 

14. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za 

zgodą nauczyciela.  

15. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad bezpieczeń-

stwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy (szkoły). Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowia-

dają rodzice. 

16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY: 

1. Uczeń ma prawo do: 

– znajomości swoich praw i obowiązków; 

– uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach; 

– rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań; 

– rozwijania samorządności i samodzielności; 

– życzliwego, podmiotowego traktowania; 

– swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

– korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek. 

 

 



2. Uczeń ma obowiązek: 

– informowania każdorazowo wychowawców świetlicy zarówno o przyjściu jak i wyjściu  

   ze świetlicy; 

– każdorazowego zgłaszania złego samopoczucia; 

– stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły; 

– aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

– troski o ład i porządek; 

– nienagannego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach; 

– poszanowanie mienia szkoły. 

 

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

– wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy; 

– pochwała w dzienniczku ucznia/dzienniku elektronicznym; 

– pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy; 

– wyróżnienie na koniec każdego miesiąca; 

– nagroda rzeczowa.  

 


