
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W ŻELISTRZEWIE

§1

1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do 

nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
3. Do podstawowych zadań świetlicy należą: 
 zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 pomoc w odrabianiu lekcji,
 organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
 organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia 

codziennego,
 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zdrowie,
 rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
 współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych 

szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 zapewnienie możliwości spożycia jednego ciepłego posiłku dziennie.

§2

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej ( do końca roku szkolnego 2018/2019
uczniowie gimnazjum):
 dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym, 
 którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

2. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole, dyrektor może  zobowiązać 
nauczyciela świetlicy ( w ramach godzin) do bezpłatnej opieki nad klasą

3. Na każdej godzinie lekcyjnej do opieki może być przeznaczona tylko jedna klasa.

§3

1. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego.

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Zajęcia prowadzi się w toku dwuzmianowym.
5. W świetlicy zajęcia prowadzone są w godzinach, które nauczyciel odpowiednio dostosowuje 

do potrzeb dzieci.



§4

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o wypełnienie przez 
rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej.

2. Kartę, o której mowa w pkt. 1 należy składać najpóźniej do 20 września danego roku 
szkolnego (załącznik 1).

3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia w świetlicy podejmuje nauczyciel świetlicy po 
zapoznaniu się z Kartą Zapisu Dziecka.

4. Uczestnictwo w zajęciach ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
5. Dzieci zgłaszają się na świetlicę i opuszczają ją zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie 

Zapisu Dziecka.
6. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka zdecyduje, iż w danym dniu dziecko 

powinno  wrócić samo bądź o innej porze do domu, niezgodnie z Kartą Zapisu, uczeń 
powinien przedstawić  nauczycielowi zgodę rodziców na piśmie (załącznik2).

7. Pisemne zgody rodziców uczniów zamiejscowych, o których mowa jest w pkt. 6, zatwierdzane 
są przez Dyrektora szkoły.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców lub opiekunów do godziny 
zakończenia pracy świetlicy nauczyciel zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego 
z domem dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.

9. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami ucznia 
wychowawca organizuje opiekę dla ucznia do momentu odebrania go  przez rodziców lub 
opiekunów.

10. Na wychowawcy świetlicy ciąży obowiązek zapoznania rodziców uczniów i dzieci zapisanych 
do świetlicy z niniejszym Regulaminem , co potwierdzają własnoręcznym podpisem .

§5

1. Dobrowolne wpłaty dokonane przez rodziców na rzecz szkoły przeznaczone są na zakup 
materiałów plastycznych oraz gier do świetlicy . 

2. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą nauczyciela , 
którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie .

3. Rodzice lub opiekunowie ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy 
mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt .

§6

1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie.
2. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający oraz 

pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych . Mogą z niej korzystać również w miarę 
wolnych miejsc pozostali uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły .

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor  na zasadach ustalonych w Statucie . 
4. Odpłatność za posiłki należy wnosić do dnia miesiąca wyznaczonego w zarządzeniu .



§7
1. Nauczyciele świetlicy pełnią  opiekę nad uczniami wracającymi autobusami szkolnymi po 

zajęciach do domu.
2. Uczniów dojeźdzających do szkoły i wracających ze szkoły do domu obowiązują następujące 

zasady
 Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką 

nauczycieli świetlicy,
 Po zakończeniu zajęć uczniowie dojeżdżający schodzą na parter, gdzie czeka na nich  

nauczyciel świetlicy. Jeśli pozwala na to pogoda uczniowie pod opieką nauczyciela zbierają 
się przed budynkiem szkoły i przechodzą do pętli autobusowej,

 W czasie przejścia do autobusu uczniowie zachowują spokój i zasady bezpieczeństwa,
 Do autobusu szkolnego uczniowie podchodzą z nauczycielem, dopiero gdy autobus 

zatrzyma się, a kierowca otworzy drzwi,
 W czasie przejazdów uczniowie wykonują polecenia opiekuna,
 Uczniowie oczekujący na autobus szkolny lub odbiór przez rodzica , pozostają na świetlicy 

pod opieką nauczyciela.

§8

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja :
 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 Karta Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej, 
 Dziennik zajęć ,
 Sprawozdanie okresowe.

2. Świetlica pracuje w oparciu o Roczny plan pracy , który zatwierdza Dyrektor Szkoły .
3. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 

programem profilaktyczno-wychowawczymi szkoły. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.


