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zał. nr 4  
do Zarządzenia nr 09/2017 

z dnia 22.12.2017r. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Damnie 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DAMNIE 

 

 
Postanowienia ogólne: 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych zawartych w programie 

wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 

 

§ 1 

Założenia organizacyjne 

 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy codziennie zgodnie z czasem pracy świetlicy w danym 

roku szkolnym. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

(opiekunów) dziecka, którzy zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu), 

która zawiera informacje dotyczące: 

1) danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania) 

2) czasu przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia 

3) kontaktu z rodzicami (numer telefonu do domu lub zakładu pracy). 

3. Z opieki świetlicy korzystają przede wszystkim dzieci dojeżdżające, oczekujące na rozpoczęcie lekcji 

lub na odjazd autobusu, a także uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą 

dłużej przebywać w szkole. 

4. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela. 

5. Grupa uczniów przebywających w świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób. 

6. Wyposażenie świetlicy (meble, urządzenia i pomoce) jest bezpieczne dla uczniów. 

7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej 

świetlicy. 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania jej wewnętrznego 

regulaminu. 

 

 

 

 



Regulamin świetlicy szkolnej Strona 2 z 4 

 

 
2 

 

§ 2 

Cele świetlicy szkolnej 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwych 

postaw społeczno – etycznych (właściwe zachowanie w szkole, w domu i w środowisku lokalnym). 

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków, 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy. 

4. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania 

napotykanych trudności wychowawczych. 

5. Rozwijanie zamiłowań, indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

 

§ 3 

Zadania świetlicy szkolnej 

 

1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki indywidualnej i wdrażanie do 

samodzielnej pracy. 

2. Organizowanie gier i zabaw mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny. 

3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań. 

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze: organizowanie rozrywek kulturalnych, 

kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego. 

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości 

o zdrowie. 

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 

2. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami. 

3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji. 

4. Wpływania na planowanie pracy świetlicy. 

5. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1) Systematycznego udziału w zajęciach. 
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2) Dbałości o porządek i wystrój świetlicy. 

3) Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy. 

4) Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć i respektowania poleceń nauczyciela – 

wychowawcy. 

5) Dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

6) Nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy. 

7) Przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

§ 5 

Nagrody i wyróżnienia stosowane wobec uczniów  

uczęszczających do świetlicy: 

 

1. Pochwała udzielona przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci. 

2. Pochwała przekazana rodzicom, wychowawcy klasy lub dyrekcji. 

3. Uwzględnienie wzorowego zachowania ucznia w semestralnej i rocznej ocenie z zachowania. 

 

§ 6 

Kary stosowane wobec uczniów uczęszczających do świetlicy: 

 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów. 

2. Poinformowanie rodziców, wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrekcji o złym zachowaniu ucznia. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

5. Wyłączenie z zajęć zespołowych z powodu rażącego zachowania wobec innych uczniów 

i wychowawcy. 

6. Uwzględnienie nagannego zachowania ucznia w semestralnej i rocznej ocenie z zachowania. 
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……………….., dn. ………….. 

 

ZGŁOSZENIE UCZNIA KL. …….. DO ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………..…………
 
– ucz. kl. ……..

 
 do świetlicy

  

            (imię, nazwisko dziecka)
    

w roku szkolnym 20…/20…..  

Miejsce zamieszkania dziecka / ucznia: ……………………..………… 

Data urodzenia dziecka / ucznia: ……………………………………….. 

Rodzaj kontaktu, nr telefonu: ……………………………………………. 

Osoba odbierająca dziecko (dotyczy oddziałów przedszkolnych i uczniów do 7 – go roku życia): 

…………………………………………….. 

 

Jako rodzic/prawny opiekun zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu świetlicy oraz 

osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z ww. zajęć / wyrażam zgodę na samodzielne 

przychodzenie dziecka do świetlicy i samodzielne jej opuszczanie
1
. 

 

 

………………………………………… 

                 (Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 


