
    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
                        IM. JANA PAWŁA II
                              W PĘPOWIE

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- opiekuńcza przeznaczoną dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły.

II. CEL I ZADANIA ŚWIETLICY

          Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, umożliwiającej rozwój osobowości. Cel ten osiągany jest poprzez:

1.Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lub po lekcjach.

2.Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji, rozwijania własnych 
zainteresowań oraz zdolności dzieci w postaci zajęć plastycznych, muzycznych, czytelniczo- 
medialnych, dydaktycznych, hobbystycznych, sportowo- rekreacyjnych, teatralnych, kulturalno- 
rozrywkowych.

3.Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.

4.Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

5.Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

6.Organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku.

7.Współpraca i współdziałanie ze szkoła, domem oraz środowiskiem lokalnym.

8.Propagowanie zdrowego stylu życia.

Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb uczniów. Uwzględniono w nim czas na
odrabianie lekcji, drugie śniadanie, obiad, zajęcia tematyczne oraz gry i zabawy.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30-15.30
    
2.Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń rodziców.
3.Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 



opiekunowie, oczekując na niego przed salą świetlicową, których dane są wpisane do karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
4.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której dane rodzice nie 
umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 
rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
5.Uczniowie mogą samodzielnie przychodzić i wracać ze świetlicy, po wypełnieniu odpowiedniego 
oświadczenia rodziców w karcie zgłoszeń lub poinformowania o tym fakcie telefonicznie, w 
dzienniku elektronicznym lub na piśmie.
6.Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka ze świetlicy szkolnej powinna być jak 
najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia w 
karcie zgłoszeń.
 7. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy oraz nie może być  
odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 rok życia/ zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu 
drogowego/.Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na 
samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 8.Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie 
poinformowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych wypadkach policja.
9.Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego 
odbierania ich po skończonych zajęciach. W razie nieprzestrzegania ustaleń  uczeń może być 
skreślony z listy uczestników świetlicy.
10.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w
czasie którym powinno przebywać na świetlicy szkolnej.
11.Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. 
Wniosek o usunięcie dziecka przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma 
odwołania. Rodzice dziecka, karnie usuniętego ze świetlicy, mogą po raz kolejny starać się o 
zapisanie  dziecka do świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
12.Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia 
opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka przebywającego w świetlicy.
13.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu bądź miejscu.
14.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 
powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.
15.Uczniowie mogą samodzielnie, za zgodą rodziców, wychodzić do toalety, sklepiku szkolnego, 
biblioteki, stołówki, korzystać z ,,pitnika,, i w razie konieczności iść do higienistki szkolnej.
16.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
17.Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o 
zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.
18.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.
19.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 
wychowawcami klas.
20.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor 
szkoły.
21.W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy 
Szkolnej.

IV.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:
1. Korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań.
2. Respektowania swoich praw i obowiązków.



3. Uczestnictwa i udziału w organizowanych zajęciach, zabawach, imprezach.
4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.
7. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
8. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej/zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego/.
9. Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
10. Korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu 

sportowego.

Uczeń ma obowiązek:

       1.Przestrzegać Regulamin Świetlicy Szkolnej.
       2.Dbać o ład i porządek. 
       3.Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły.
       4.Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze  
          świetlicy.
       5.Zgłaszać wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.
       6.Szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy.
       7.Zakładać obuwie zmienne, okrycie wierzchnie i tornister pozostawiać w miejscu do tego 
          przeznaczonym.
       8.Na stołówce szkolnej, podczas obiadu, przestrzegać regulamin spożywania posiłków.
       9.Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.
      10.Zachowywać się kulturalnie.

V.DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1.Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy.
2.Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3.Roczny Plan Pracy.
4.Dziennik elektroniczny.


