
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 8

z dnia 11 września 2018 r. 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2

im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Na podstawie: art 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996 ze zm.)  

§1

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest  zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi
i  po  nich  w  bezpiecznym i  miłym  otoczeniu,  stworzenie  warunków  do  wypoczynku,  relaksu,
zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać
wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Cele i zadania świetlicy:

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie
wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej,  wyrabianie osobowościowych
cech  charakteru  takich  jak,  m.in:  pracowitość,  zdyscyplinowanie,  odwaga  cywilna,
odpowiedzialność, tolerancja.

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

5.  Przygotowanie  do  właściwego  spędzania  wolnego  czasu.  Wyrabianie  nawyków  kulturalnej
rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 

§2

Organizacja pracy świetlicy

1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas I  – VIII, którzy ze względu na czas pracy ich 
rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

3. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii           
i innych planowanych zajęciach edukacyjnych oraz uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym.

4. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00  ( godz. pracy 
świetlicy podawane są na dany rok szkolony według aktualnego zapotrzebowania).



5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innej sali lekcyjnej, boisku szkolnym, placu zabaw gdy
pozwalają na to warunki pogodowe.

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry
i  zabawy sportowe,  zabawy integracyjne,  sportowo-rekreacyjne,  muzyczne,  teatralne,  oraz  inne
zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

7. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku szkolnego.

8. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zgłoszenia dziecka 
do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez 
rodziców.

10.  Samodzielne  wyjście  dziecka  ze świetlicy  wymaga  pisemnej  zgody  rodziców  wraz
z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

11.  Wychowawcy  klasy  lub  nauczyciel  kończący  zajęcia  dydaktyczne  w  danej  klasie
odpowiedzialny jest za doprowadzenie dzieci do świetlicy. 

12. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

13. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za bezpieczeństwo ucznia rozpoczyna 
się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do 
chwili opuszczenia świetlicy. 

14. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

15. Do świetlicy mogą być skierowani uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela.

§3

Zadania wychowawcy świetlicy

1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy.

3. Przestrzeganie przepisów bhp.

4.  Zapoznanie  uczniów  z zasadami  zachowania  obowiązującymi  świetlicy  oraz ich  prawami   
i oczekiwaniami wychowawców.

5.  Każdorazowe  sprawdzanie  obecności  wychowanków  w przypadku  zmiany  nauczyciela
prowadzącego zajęcia.

6. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.

7. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu.

8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

9. Współpraca z rodzicami.

10.  Sumienne prowadzenie dokumentacji  tj. dziennika zajęć,  kart  zgłoszenia dzieci  do świetlicy,
sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej.



11. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

§4

Zasady zachowania uczestników świetlicy

1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte dzienniku zajęć świetlicy.

2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.

3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:

4. Zgłoszenia faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi, 

• dbania o porządek, 
• poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów, 
• wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy, 
• odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych 
• brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia. 

5. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza.

6. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców
i kolegów.

7. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek
i czystość podczas zajęć w świetlicy.

8. W świetlicy  uczestnicy świetlicy  nie mogą bez pozwolenia nauczyciela korzystać z telefonów 
komórkowych, MP 3 oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych  z domu.

9. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi  odpowiedzialności.

§5

Wychowanek świetlicy ma prawo do:

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Życzliwego traktowania.

3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.

4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.

5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

6. Poszanowania godności osobistej.

7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.

8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów.

9. Wyrozumiałości i cierpliwości.



§6

Obowiązki rodzica/opiekuna

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

2.  Zgłoszenia  faktu  odbioru  dziecka  lub  jego  nieobecności  na  zajęciach  nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia świetlicowe.

3. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybun odbierania
dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).

4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczenie przez Nich opiekunowie,
których dane oraz numery dowodów osobistych wpisane są na do karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy.

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę,  której  danych rodzic nie
umieścił  w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy,  jeśli  osoba ta  ma pisemne upoważnienie od
rodziców ( opiekunów prawnych dziecka) i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie
oświadczenie.

8.  Rodzice i  opiekunowie zobowiązani  są  do poinformowania nauczyciela  świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy.

9.  Wychowawca  świetlicy  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku,  gdy  stan  osoby
odbierającej  dziecko  wskazuje  na  spożycie  alkoholu,  czy  zachowanie  agresywne.  W  takim
przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy.

O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora, kierownika świetlicy i pedagoga.

§7

Postanowienia końcowe

1. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne przedmioty i przyniesione
drogie zabawki.
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