
Regulamin Świetlicy Szkolnej

w Szkole Podstawowej w Mordarce

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele  
i  zadania  szkoły,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  treści  i  działań  wychowawczo-opiekuńczych
przyjętych  w  planie  pracy  oraz  w  programie  wychowawczym  szkoły.  Świetlica  szkolna  jest
pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą przeznaczoną dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Regulamin świetlicy opracowany jest przez kierownika świetlicy oraz wychowawców i zatwierdzony
przez dyrektora szkoły.

II. CEL I ZADANIA ŚWIETLICY

Celem  ogólnym  świetlicy  szkolnej  jest  zapewnianie  uczniom  zorganizowanej  opieki
wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości.

 Zapewnianie uczniom opieki i bezpieczeństwa w wyznaczonych godzinach przed lekcjami lub
po lekcjach.

 Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji  i rozwijania własnych
zainteresowań.

 Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie .

 Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci.

 Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 Organizowane właściwego i kulturalnego wypoczynku.

 Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 06:45-16:15.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez 
rodziców/ opiekunów ucznia.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane ucznia:

 imię i nazwisko ucznia,

 klasa szkolna,

 data urodzenia,

 adres zamieszkania;

 czas przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia;

 informacja o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób upoważnionych przez 
rodziców/opiekunów do odbioru dziecka z zajęć świetlicowych;

 numer telefonu rodziców/opiekunów dzieci



 numer telefonu do zakładu pracy rodziców

W  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej  w  trakcie  roku  szkolnego,
rodzic/opiekun jest zobowiązany do pilnego poinformowania wychowawców świetlicy oraz złożenia
stosownego oświadczenia dotyczącego zmiany. (Ustne informacje przekazane przez ucznia nie będą
respektowane.)

IV. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Do świetlicy przyjmuje się dzieci obojga rodziców/opiekunów pracujących z  klas  0 – III, a także
dzieci dojeżdżające i oczekujące na zajęcia dodatkowe.

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 stałej opieki wychowawczej

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

 korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań;

 uczestnictwa w życiu świetlicy oraz planowaniu zajęć świetlicowych

 korzystania z organizowanych form pracy, wypoczynku i zabaw.

 korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 systematycznego udziału w zajęciach,

 zgłoszenia nauczycielowi świetlicy przybycie oraz wyjście ze świetlicy szkolnej  (obowiązuje 
pisemna zgoda rodzica/opiekuna na samodzielne opuszczenie zajęć),

 dbania o porządek oraz wystrój sali świetlicowej,

 poszanowania mienia świetlicy,

 dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,

 kulturalnego zachowania się w trakcie zająć świetlicowych, respektowania poleceń 
wychowawcy świetlicy,

 bezwzględnego przestrzegania regulaminu świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej nie może:

 samodzielnie wychodzić do sklepiku i biblioteki szkolnej

 korzystać z telefonu bez zgody wychowawcy świetlicy

 korzystać z rzeczy należących do innych osób

 korzystać z materiałów przeznaczonych na zajęcia klasowe (nawet jeśli są one własnością 
danego ucznia)

Możliwość uczęszczania  na świetlicę  może zostać  zawieszona w sytuacji,  gdy zachowanie  ucznia
zagraża  bezpieczeństwu  innych  dzieci  i  zostały  wyczerpane  wszystkie  środki  zapobiegawcze
(współpraca  z  rodzicami/opiekunami,  pedagogiem  szkolnym  oraz  wychowawcami  klas),  
a zachowanie dziecka nie uległo poprawie.

Możliwość  uczęszczania  na  świetlicę  może  zostać  zawieszona  również  w  sytuacji,  gdy
rodzice/opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy



V. NAGRODY I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO 
ZACHOWANIA

Nagrody i wyróżnienia:

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.

 Pochwała przekazana rodzicom / opiekunom.

 Przekazanie pochwały wychowawcy klasy.

 Dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

Konsekwencje nieprawidłowego zachowania:

 Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 Poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, 
pisemnie lub telefonicznie )

 Uwaga pisemna odnotowana w dzienniku elektronicznym.

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy w przypadku, kiedy rodzice osobiście odbierają 
dzieci ze świetlicy).

 Korespondencja z rodzicami/opiekunami (poprzez e-mail oraz dziennik elektroniczny)

 Rozmowy telefoniczne z rodzicami/opiekunami.

 Konsultacje.

 Tablica informacyjna.

VII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

 Indywidualny plan pracy wychowawcy świetlicy szkolnej.

 Ramowy rozkład dnia.

 Dziennik zajęć.

 Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 Półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 Regulamin świetlicy.


