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REGULAMIN ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU 

§ 1 

 

1. Świetlica szkolna, zwana w dalszej części regulaminu „świetlicą”, stanowi integralną część 

Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, ul. Szkolna 2. 

2. Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających  

na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

3. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów 

umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie 

z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. 

4. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej  

i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z planem pracy szkoły. 

§ 2 

 

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniu i w plenerze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, 

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

uzdolnień, 

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków 

życia codziennego, 

5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności, 

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym 

szkoły. 

2. Zajęcia mogą odbywać się nie tylko w pomieszczeniu świetlicy ale także w sali lekcyjnej, 

sali gimnastycznej, bibliotece, boisku szkolnym i placu zabaw. 
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§ 3 

 

1. Świetlica zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów szkoły w dniach:  

od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 

Poniedziałek 1010 - 1500 

Wtorek 1200 - 1500 

Środa 1200 - 1500 

Czwartek 1100 - 1500 

Piątek 1200 - 1500 

 

2. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej pod opieką 

wychowawcy świetlicy w czasie między długimi przerwami. 

3. Dzieci przyjmowane są do świetlicy na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka składają w sekretariacie 

szkoły „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

5. Druk „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” znajduje się w sekretariacie lub świetlicy  

oraz jest możliwy do pobrania ze strony internetowej szkoły. 

6. W świetlicy mogą przebywać także doraźnie, na wniosek dyrektora lub za zgodą 

wychowawcy, uczniowie niezapisani do niej i oczekujący na terenie szkoły na planowe 

zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

7. W wyjątkowej sytuacji podyktowanej bezpieczeństwem dzieci w świetlicy mogą przebywać 

uczniowie danego oddziału, skierowani do niej przez dyrektora, np. gdy zaistnieje nagła 

potrzeba zorganizowania opieki dla uczniów w czasie nieprzewidzianej nieobecności 

nauczyciela. 

§ 4 

 

1. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów 

oraz osoby pełnoletnie przez nich upoważnione. Upoważnienie musi zostać podpisane przez 

oboje rodziców/opiekunów prawnych, chyba że istnieją okoliczności stanowiące inaczej. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni są bezwzględnie zobowiązani do systematycznej aktualizacji 

numerów telefonów kontaktowych oraz danych osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

3. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy lub pod opieką starszego niepełnoletniego 

rodzeństwa jest możliwe jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody podpisanej przez oboje 

rodziców/opiekunów prawnych, chyba że istnieją okoliczności stanowiące inaczej. 

4. Dzieci poniżej 7 roku życia przychodzą i wychodzą ze świetlicy wyłącznie w towarzystwie 

upoważnionych osób pełnoletnich. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do punktualnego odbierania dziecka 

ze świetlicy. 

6. Dziecko pozostające pod opieką świetlicy nie zostanie wydane osobie, której zachowanie 

wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub przejawiającej zachowania 

agresywne. 



Regulamin świetlicy szkolnej 

3 

 

 

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci dyrekcja szkoły nie wyraża zgody na 

wyjście dziecka na telefoniczną prośbę rodzica/prawnego opiekuna. 

8. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 1500 i braku kontaktu z rodzicami/prawnymi 

opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, dyrektor szkoły  

lub kierownik świetlicy mają prawo powiadomić odpowiednie służby i umieścić dziecko  

w placówce opieki doraźnej. 

9. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym będą odprowadzane w wyznaczone 

miejsce przez opiekuna świetlicy 5 min przed odjazdem autobusu. 

§ 5 

 

1. Obowiązki ucznia w czasie przebywania w świetlicy: 

1) uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej, 

2) uczeń ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie, 

3) w czasie wyznaczonym uczeń sumiennie odrabia pracę domową, 

4) uczeń uczestniczy w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy. 

3. W czasie pobytu w świetlicy dziecko może korzystać z telefonu komórkowego 

po poinformowaniu wychowawcy w przypadku konieczności skontaktowania się 

z rodzicami/opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru oraz w innej 

ważnej sprawie za zgodą wychowawcy. 

 

§ 6 

 

1. Do świetlicy dzieci nie przynoszą urządzeń elektronicznych (laptop, tablet, aparat cyfrowy, 

odtwarzacz gier elektronicznych itp.). W przypadku niestosowania się przez dziecko  

do powyższego zapisu, wychowawca świetlicy ma prawo zdeponować urządzenie i wydać 

po zajęciach świetlicowych osobie dorosłej sprawującej opiekę w czasie powrotu dziecka 

do domu. 

2. Jeżeli urządzenie było potrzebne w szkole na innych zajęciach dydaktycznych, to dziecko  

po przybyciu do świetlicy informuje o tym fakcie wychowawcę. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do systematycznego przeglądania i zabierania 

ubrań i innych rzeczy pozostawionych przez ich dzieci na terenie świetlicy i szkoły. 

§ 7 

 

1. Dla dzieci przestrzegających regulaminu świetlicy, biorących aktywny udział w zajęciach  

i konkursach świetlicowych przewidziane są nagrody (np. pochwały na forum świetlicy, 

słodycze, drobne upominki, dyplomy). 

2. Wobec uczniów, którzy zachowują się niewłaściwie, nauczyciele stosują konsekwencje 

odpowiednie do przewinienia, zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej w Żarnowcu. 
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§ 8 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą dobrowolnie zadeklarować miesięczną kwotę 

na zakupy do świetlicy (artykuły papiernicze, gry, zabawki, napoje dla dzieci, poczęstunek 

podczas imprez okolicznościowych itp.) i dokonać wpłat na rachunek bankowy: 

32  8349 0002 0005 0685 2000 0010 Rada Szkoły Podstawowej w Żarnowcu z dopiskiem 

„świetlica”. 

 

 

 

………………………………………… 
 (miejscowość, data) 

 

 

 

………………………………………… ………………………………… 
 (kierownik świetlicy) (dyrektor szkoły) 

 
  

 


