
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej 

im. Aleksandra Kamińskiego 

w Smolicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA I FORMY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

Obowiązki wychowawców świetlicy: 

 

I.  

 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, posiada fachowo przygotowaną kadrę 

pedagogiczną, która świadoma swych zadań, kieruje w sposób przemyślany i planowy 

procesem wychowawczym i opiekuńczym dzieci. 

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie, których rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić 

im opieki z racji wykonywanej pracy zawodowej lub innych okoliczności 

wymagających zapewnienia opieki. 

3. Do świetlicy przyjmowane są przede wszystkim dzieci z klas I -III. Rodzice składają 

w szkole karty zgłoszeń, dołączają oświadczenia w sprawie czasu przebywania dziecka 

w świetlicy oraz sposobie powrotu dziecka do domu (czy wychodzi ze świetlicy samo, 

czy zabierane jest przez dorosłych). 

4. Praca z dziećmi w świetlicy organizowana jest w oparciu o grupy wychowawcze liczące 

do 25 dzieci. 

5. Komisja powołana przez dyrektora szkoły dokonuje analizy wniosków i kwalifikuje 

dzieci do świetlicy. 

 

 

II.  
 

Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

1. Wspieranie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli 

i wychowawców klas. 

2. Utrzymanie stałej więzi z wychowawcami klas i rodzicami. 

3. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego dzieci. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

5. Pobudzanie aktywności dzieci sprzyjającej wzbogacaniu ich osobowości. 

6. Zapewnienie dzieciom właściwych warunków do odrabiania prac domowych, 

utrwalania 

wiedzy zdobytej na lekcji. 

7. Postawione cele realizuje świetlica poprzez: 

a. zajęcia dydaktyczne, 

b. zajęcia rekreacyjne i elementy zajęć z kultury fizycznej, 

c. zajęcia umuzykalniające, 

d. zajęcia plastyczne i techniczne. 

 

 

 

 

 

 



III.  

 

 

Zasady funkcjonowania świetlicy. 

 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Godziny otwarcia świetlicy ustalone są na początku roku szkolnego i podane 

do wiadomości rodziców. 

3. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji 

przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana 

w formie pisemnej z datą i podpisem. 

4. Świetlica otwarta jest: w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek do godziny 14.35, 

natomiast w środę do godziny 14:00. 

 

 

IV.  
 

 

Obowiązki nauczyciela wychowawcy świetlicy. 

1. Nauczyciel wychowawca odpowiedzialny jest przede wszystkim: 

1) za właściwą organizację zajęć z dziećmi; 

2) za regularne, ustalone i uzgodnione z domem rodzinnym i planem szkoły, uczęszczanie 

dzieci na zajęcia; 

3) właściwy stan estetyczny i higieniczno - sanitarny pomieszczeń świetlicy; 

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy 

i poza nią); 

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami; 

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć wychowawcy świetlicy 

inne zadania. 

3. Opracowanie rocznego planu pracy, tematyki tygodnia, planu pracy dnia. 

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin. 

5. Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników i uczniów. Współpraca 

z wychowawcami klas, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia 

właściwej realizacji funkcji świetlicy. 

6. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych (Statutu Szkoły) oraz 

podleganiu kontroli ze strony dyrekcji. 

 

 

V.  
 

 Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy.  

  

Obowiązki rodziców. 

1. Aktualizowanie danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy. 

2. Odebranie dziecka najpóźniej do godziny 14.35. 

3. Współpracowanie z wychowawcami świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego 

funkcjonowania dziecka. 

4. Pokrycie szkód celowo wyrządzonych przez dziecko. 



VI.  
 

 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu 

świetlicy. 

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych, w rozwiązywaniu  

innych problemów. 

 

Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do: 

1. Zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy. 

2. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy. 

3. Dbania o porządek i ład w świetlicy. 

4. Zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami. 

5. Używania form grzecznościowych. 

6. Nie opuszczania świetlicy bez zezwolenia. 

 

 

VII.  
 

 

Nagrody wobec wychowanków: 

1. Ustna pochwała wychowawcy świetlicy. 

2. Powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu  

wychowanka. 

3. Nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego. 

 

Kary wobec wychowanków: 

1. Upomnienie nauczyciela. 

2. Powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu i rozliczenie ucznia zgodnie 

z zapisem w systemie oceniania uczniów. 

3. Informacja do rodziców o nagannym zachowaniu dziecka. 

4. Okresowe zawieszenie w prawie uczęszczania do świetlicy (po trzykrotnej pisemnej 

naganie). 

 

 
 


