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REGULAMIN  

ŚWIETLICY SZKOLNEJ       

DZIAŁAJĄCEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3   

IM. JÓZEFA LOMPY W GRODKOWIE 

 
 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe  (Dz. U. 2020 r. poz. 910                 

i 1378), oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie ustala się, 

co następuje:  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Świetlica szkolna, 

wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj.:  

1. w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak 

bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu  

i prawidłowemu wzrastaniu. Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą 

obecność wychowawcy. 

2. w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować 

pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości,  

w tym troska o dobre relacje, tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia 

społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie. Sprzyjają 

temu gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia organizowane przez nauczycieli, które  

w świetlicy winny być nastawione przede wszystkim na cel wychowawczy. 

3. w zakresie dydaktyki – na terenie świetlicy polega na wspomaganiu dydaktycznych 

zadań szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania 

różnego rodzaju umiejętności. Świetlica organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz 

kompetentną pomoc w odrabianiu zadań domowych. Codzienne zajęcia świetlicowe to 

m. in. zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu 

wiedzy. 

§ 2 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej 

uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im odpowiednich warunków do 

odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, 

uznania i kontaktów społecznych.  

Do zadań świetlicy należy:  

1. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów.  

2. Wdrażanie zasad współdziałania w grupie.  

3. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

2 | S t r o n a  

 

4. Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

5. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.  

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.  

7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, 

czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 

8. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

9. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów. 

§ 3 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 –16.00. 

2. Obejmuje opieką uczniów z klas I – III, których rodzice / opiekunowie pracują 

zawodowo oraz: 

a) nieuczęszczających na lekcje religii,  

b) dojeżdżających lub oczekujących na autobus szkolny.  

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców lub prawnych opiekunów na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 

ŚWIETLICY  na dany rok szkolny. 

4. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia rodzice składają w świetlicy szkolnej. 

5. W przypadku zmiany zapisów zawartych w KARCIE  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 

ŚWIETLICY dotyczących informacji o odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest do 

poinformowania o tym wychowawców i złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. 

6. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą  

i podpisem. 

7. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad według  ustalonego na dany rok 

szkolny harmonogramu wydawania posiłków. 

8. Świetlica ma do dyspozycji sale 17 i 24. Uczniowie przebywają w salach pod opieką 

wyznaczonych wychowawców. 

9. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba osób w grupie nie 

może przekraczać 25 dzieci. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

10. Świetlica realizuje swoje zadania według miesięcznej tematyki zajęć oraz dziennego 

rozkładu zajęć.  

§ 4 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Szkoła obejmuje opiekę nad dziećmi od godziny 6.30. 
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2. Do świetlicy dzieci są przyprowadzane przez rodziców lub przez nauczyciela. 

Dziecko, przychodząc do świetlicy, zapisuje się na listę obecności. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

nauczyciela świetlicy oraz zgłaszania propozycji zabaw i zajęć. 

4. Uczeń ma prawo zwracania się do wychowawców ze wszystkimi swoimi problemami. 

5. Uczeń ma prawo do pomocy przy odrabianiu prac domowych. 

6. Uczeń ma prawo do szacunku ze strony kolegów i wychowawców. 

7. Dzieci w świetlicy mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

8. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

9. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać  

o wyposażenie świetlicy. 

10. Uczniowie (zapisani do świetlicy) dojeżdżający autobusem szkolnym, po 

skończonych zajęciach oczekują na transport w świetlicy i wychodzą z niej pod opieką 

wychowawcy świetlicy. 

11. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, lub na zajęcia, zgłasza swoje wyjście 

nauczycielowi. 

12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w korytarzu świetlicy 

oraz za zabawki i urządzenia elektroniczne przyniesione przez ucznia. 

13. Za zniszczenie przedmiotów i materiałów będących wyposażeniem świetlicy 

odpowiadają materialnie rodzice/opiekunowie. 

14. Uczniom nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć 

świetlicowych. 

§ 5 

ZASADY ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY 

1. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez 

nich upoważnione na piśmie. 

2. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem 

(telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez 

rodzica. 

3. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu 

do domu.  

4. Dzieci przebywające w świetlicy należy odebrać do godziny 16.00. 

5. Po godz. 16.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają 

dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 
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6. O godzinie 16.05 wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami 

dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak 

najszybszy czas odbioru dziecka. 

7. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza 

notatkę służbową. 

8. Uczniowie dojeżdżający zwalniani są ze świetlicy tylko w przypadku osobistego 

odbioru dziecka lub na pisemną prośbę rodziców z podpisem. 

9. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się  

z rodzicami dziecka.  

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Na początku nowego roku szkolnego rodzice przygotowują dzieciom wyprawki na 

podstawie otrzymanej od wychowawcy świetlicy  listy. Uczniowie korzystają  

z materiałów papierniczych i plastycznych podczas zajęć w świetlicy. 

2. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich 

dziecko.  

3. Rodzice wspierają wychowawców w ich pracy wychowawczej, opiekuńczej  

i dydaktycznej w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez: 

a) bezpośredni codzienny kontakt i rozmowy, 

b) rozmowy telefoniczne, 

c) e - dziennik. 

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej. 

5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłaty za obiady – do 10 każdego 

miesiąca. 

 

§ 7 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:  

1. Dzienniki zajęć świetlicowych zawierające: 

- listę dzieci z wykazem obecności, 

- tematykę zajęć na poszczególne miesiące i tygodnie, 

- cele, zadania i formy realizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy, 

- plan zajęć dnia, 

- reguły zachowania w świetlicy, 

- plan pracy wychowawców świetlicy. 

2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 
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3. Upoważnienia rodziców do odbioru dziecka przez osobę trzecią lub samodzielne 

opuszczanie świetlicy. 

4. Harmonogram odbioru dzieci ze świetlicy przez rodziców o kolejnych pełnych 

godzinach. 

5. Rozkład przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych do poszczególnych 

miejscowości. 

6. Harmonogram z wykazem uczniów odjeżdżających o konkretnych godzinach 

autobusami szkolnymi. 

7. Codzienne listy uczniów ( nie zapisanych do świetlicy ) przebywających w świetlicy 

na polecenie dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


