
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem 

 

 
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości przed i po zajęciach szkolnych. 

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 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i 
środowisku lokalnym). 

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

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

      4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem   

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

      5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.   

      6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

 

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Do świetlicy przyjmuje się: 

 

a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, dzieci 

uczęszczające na drugą zmianę, dojeżdżające z terenów wiejskich, rodzin niepełnych, 

wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 

b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI, 

c) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodów 

organizacyjnych. 

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

przez rodziców (opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:30 – 16:00.  Dni i godziny pracy 

świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin 

rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać 

zmianie. 



4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo –

wychowawczo - dydaktycznej  świetlicy.  

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania  wewnętrznego 

regulaminu świetlicy.                                                                                                                                                              

6. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  

 i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.  

 

7. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 35 osób.  

 

8. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych   

szkoły i dobrowolnych  wpłat rodziców. 

9.  Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup    odpowiednich 

materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne). 

 

10. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą  

      decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

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

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy.  

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.  

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy.  

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu.  

7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności.  

8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu.  

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich 
opiekunowie określeni w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.    

10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane 

do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie. W 



przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić 
świetlicy.  

11. 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.  

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

 

 

  KARY I NAGRODY WOBEC WYCHOWANKÓW 

 

Nagrody: 

 Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, 

dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

 1. pochwały ustnej,  

 2. pochwały do rodziców i wychowawcy klasy,  

 3. nagrody rzeczowej,  

 4. dyplomu.  

Kary: 

 Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla 

uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 

 1. upomnienie ustne,  

 2. ostrzeżenie w obecności grupy,  

 3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,  

 4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,   

          5. korzystanie tylko z wyznaczonych zabawek przez nauczyciela lub             

              nie uczestniczenie w zabawie, w zajęciach w kącikach zainteresowań  

              przez określony czas (5, 10, 20 min.), 

 

 6. skreślenie z listy wychowanków świetlicy,  

 7. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy  

              będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony  

              lub uszkodzony sprzęt. 



DOKUMENTACJA 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej świetlicy.  

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).  

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.  

5. Ramowy rozkład dnia.  

 

 


