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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15  W KATOWICACH 

 

 

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości. 

 

1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych 

warunków  spędzania czasu wolnego na terenie szkoły. 

2. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych. 

3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 

własnej. 

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na 

powietrzu mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

5. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz organizowanie 

zajęć w tym  zakresie. 

6. Uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze. 

7. Kształtowanie  nawyków kultury życia codziennego. 

8. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków 

higieny i  czystości. 

9. Rozwijanie i uczenie samodzielności. 

10. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.  

11. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach 

życiowych. 

12. Rozwijanie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej. 

13. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas 

i innymi nauczycielami, z placówkami upowszechniania kultury, 

sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami 

w środowisku. 
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II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

2.  Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły, którą szkoła organizuje, jeżeli posiada możliwości kadrowe 

i finansowe. 

3.  Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców, pedagoga 

szkolnego lub nauczycieli, po wypełnieniu przez prawnych opiekunów 

karty zgłoszenia. W karcie zgłoszenia dziecka nie można wpisać osób 

nieletnich jako upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy. 

5. Dzieci 6-letnie na pisemny wniosek rodziców mają pierwszeństwo przy 

zapisach do świetlicy szkolnej.  

6.  Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie 

zapisani do świetlicy w przypadku: 

a) nie uczęszczania na lekcje religii/etyki - zgodnie z wykazami 

przygotowanymi przez wychowawców klas, 

b) zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

c)  rodzinnych problemów, wynikłych z przyczyn losowych, 

z zapewnieniem opieki dziecku, 

d) d) oczekujący na lekcje. 

7.  Zakres zajęć i czas pracy świetlicy określa, stosownie do potrzeb 

środowiskowych, Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

8. Nauczyciel - wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę 

i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy. Wychowawca 

ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, które po 

skończonych zajęciach zgłosi swoją obecność. 

9. Z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, którzy wcześniej 

obecni byli na zajęciach dydaktycznych. Wyjątek stanowią dni ustalone 

jako wolne od zajęć dydaktycznych. 

10.  Wychowawca świetlicy współdziała z nauczycielami uczącymi w szkole, 

pedagogiem i pielęgniarką szkolną. 

11.  Za nadzór nad pracą świetlicy i nauczycielami w niej zatrudnionymi 

odpowiada Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, 
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uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli 

świetlicy (przydziały obowiązków). 

12. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

rodziców i akceptacji Organu prowadzącego: rodzice składają wnioski 

dotyczące godzin otwarcia świetlicy we wrześniu podczas wypisywania 

karty zgłoszenia oraz na pierwszym zebraniu klasowym w drugim 

semestrze roku szkolnego. Ewentualne zmiany pracy świetlicy szkolnej 

wprowadzane są od 1 października. 

13.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin pracy 

świetlicy szkolnej. W przypadku przewidywanego spóźnienia rodzice 

powinni telefonicznie powiadomić szkołę. 

 

 

III.  ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.  

 

1. Świetlica pracuje w oparciu o corocznie sporządzony przez 

wychowawców plan pracy świetlicy. Plan ten jest  zgodny 

z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym i Planem Pracy 

Szkoły. 

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo 

dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do 

niej same przed lub po lekcjach. 

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice  

w kwestionariuszu zgłoszenia. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące samodzielnego powrotu dziecka do domu 

wymagają pisemnego oświadczenia rodziców. Telefoniczne zgłoszenia 

nie będą brane pod uwagę. 

6. Uczniowie pod opieką wychowawcy mogą w czasie zajęć 

świetlicowych korzystać również z sali gimnastycznej, biblioteki, sal 

nauczania zintegrowanego. 

 

  

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

 

1. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 

2. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce, zachęcanie do 

samodzielnej pracy umysłowej. 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 



 4 

4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

6. Kształtowanie i wypracowywanie nawyków higieny i czystości 

oraz kultury życia codziennego. 

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

8. Przygotowanie do życia w społeczeństwie 

9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. 

 

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanej opieki 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań 

4. Opieki wychowawczej. 

5. Poszanowania godności osobistej. 

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

Wychowanek jest zobowiązany do; 

1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy. 

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.  

3. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

4. Pomagania słabszym i młodszym. 

5. Dbałości o wspólne dobro,  ład  i porządek w świetlicy. 

6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

 

VI. Nagrody i kary w świetlicy szkolnej 

 

Wychowanek świetlicy za aktywny udział w zajęciach świetlicowych, 

za odpowiednie zachowanie, za przestrzeganie regulaminu, za kulturę 

osobistą może otrzymać nagrodę w postaci: 

1. pochwały ustnej, 

2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
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3. punktów za aktywność wpisywanych na specjalna Listę Aktywności danej 

grupy wychowawczej w świetlicy szkolnej. Pod koniec półrocza w każdej 

grupie wychowawczej punkty są podsumowywane i trzech uczniów 

z największą ilością punktów w każdej grupie otrzymuje dyplom 

za zajęcie  pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie 

na Najaktywniejszego Uczestnika Świetlicy Szkolnej oraz  nagrody 

rzeczowe 

4. Zdobycie Tytuł Damy i Rycerza Dobrego Zachowania (dyplom i nagrody 

rzeczowe) na koniec półrocza -w każdej grupie wychowawczej dzieci 

szczególnie wyróżniające się odpowiednim zachowaniem  

 Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu 

Świetlicy, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 

1. upomnienie ustne,  

2. kilkuminutowe odsunięcie od zabawy, zajęć grupowych, 

3. pisemne powiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu ucznia 

w zeszycie korespondencji, 

4. notatka wychowawcy w dzienniku danej grupy świetlicowej 

5. ograniczenie przywilejów w obrębie grupy wychowawczej , nałożenie 

dodatkowych obowiązków, 

6. powiadomienie o problemowych sprawach wychowawcy klasy oraz 

pedagoga szkolnego, 

7. przeniesienie na określony okres czasu do innej grupy wychowawczej, 

8. zawieszenie ucznia w prawach świetlicowych (odebranie przywilejów np. 

udział w imprezach świetlicowych np. Przegląd Miniatur Teatralnych, Bal 

Karnawałowy, różnego rodzaju wyjścia) 

9. wnioskowanie o informację opisową o niewłaściwym zachowaniu ucznia 

w świetlicy na świadectwie w klasach 0-3 lub obniżenie oceny 

z zachowania w klasach starszych. 
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VII. Dokumentacja świetlicy: 

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

2. Dziennik zajęć.  

3. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

4. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

5. Plan pracy dla poszczególnych grup wychowawczych. 

6. Ramowy rozkład dnia pracy świetlicy. 

 


