
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM SENATU RP W BRANIEWIE 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 
opracowanego w oparciu o roczny plan szkoły. 

 
§2 Cele i zadania świetlicy 

 
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

 
 Zorganizowana opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki 

własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 
 Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 
 Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 
 Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 
 Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
 Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 
 Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 
 Sprawują opiekę nad dożywianiem. 

 
2. Do zadań świetlicy należą: 

 
 Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy. 
 Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 
 Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań. 
 Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego. 
 Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higienicznych i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 
 Rozwijanie samodzielności i samorządności. 
 Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi. 
 Organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzenie dzieci przebywających w świetlicy do 

stołówki szkolnej. 
 

§3 Założenia organizacyjne 
 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:40 
do 16:40 

2. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie analizy kart zgłoszeń, 
składanych przez rodziców do wychowawcy świetlicy 

3. Do świetlicy będą przyjmowani uczniowie do klasy czwartej włącznie, których rodzice przedstawiają 
zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dzieci dojeżdżające. 

4. Pozostali uczniowie będą zakwalifikowani na zajęcia świetlicowe w ramach wolnych miejsc.  
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy 

świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie (nie zastosuje się do ustnych informacji 
przekazywanych przez dziecko). 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę 
niż wymienione w deklaracji. 



7. Dzieci nie mogą być odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych, osoby upoważnione) będących 
pod wpływem alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej może zostać wezwana policja w celu 
stwierdzenia stanu trzeźwości. 

8. Nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje dyrektor szkoły. 
9. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określa rodzic w kwestionariuszu zgłoszenia. 
10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania 

dzieci po skończonych zajęciach. 
11. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu 

nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na religie. 
 

§ 4 Prawa i obowiązki wychowanków  świetlicy 
 
1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 
2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów. 
3. Prawa uczestnika świetlicy. 

                      

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań, 

 wpływu na planowanie pracy w świetlicy, 

 zajęć sportowo – rekreacyjnych. 

  

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 

 systematycznego udział w zajęciach, 

 usprawiedliwiania swojej nieobecności, 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą 

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców), 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, 

respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

  

§ 5 Nagrody i kary 

Nagrody 

 

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę, 

 Pochwała przekazana opiekunom. 

  Dyplom 

Kary 

 

 Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu dziecka (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie.  

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 

 Skreślenie z listy uczestników świetlicy w przypadku powtarzających się incydentów łamania 

regulaminu świetlicy. 

 

 

 



§ 6 Współpraca z rodzicami 

 
1. Bezpośrednia (gdy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście). 

2. Korespondencja z rodzicami  

3. Rozmowy telefoniczne. 

     
§ 7 Dokumentacja świetlicy 

 
1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczy 
2. Plan pracy świetlicy 
3. Tygodniowy rozkład zajęć 
4. Dzienniki zajęć 
5. Karty zgłoszeń dzieci  
6. Regulaminy  
7. Wykaz osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy nie będących prawnymi opiekunami dziecka. 

 


