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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
§1. Podstawa prawna opracowania regulaminu świetlicy
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 61 poz. 624)
z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku
(Dz. U. Nr 10 z 2002 r.; poz.610) w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych

szkół;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r.; poz. 2572 z późn, zm.).
§2. Cele i zadania świetlicy
1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed
zajęciami i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 zapewnienie opieki wychowawczej,
 pomoc w odrabianiu lekcji,
 organizowanie zajęć dydaktycznych i ruchowych oraz zajęć rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów,
 współpraca z wychowawcami klas, rodzicami (opiekunami) oraz innymi osobami zatrudnionymi
w szkole.
§3. Organizacja pracy świetlicy
1. Czas pracy świetlicy ustalony jest na początku każdego roku szkolnego zgodnie z obowiązującym
planem zajęć.
2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
3. Przyjmowanie dzieci do świetlicy odbywa się corocznie w oparciu o przedłożoną przez rodziców/
opiekunów prawnych kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. Zapisy do świetlicy odbywają się co roku w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. W miarę
potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe w ciągu
danego roku szkolnego.
5. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania o zajęciach dodatkowych, w których
będzie uczestniczyło dziecko w czasie pobytu w świetlicy.
6. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy.
7. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy.
8. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne,
ruchowe i inne.
9. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in.
od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności
pomieszczeń szkoły, a także do możliwości psychofizycznych dzieci.
11. Realizację zadań wychowawca wykazuje w dzienniku zajęć świetlicy.
§4. Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy.
1. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej ma prawo do:
- opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
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- zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy,
- udziału w zajęciach i wydarzeniach świetlicowych,
- pomocy w nauce,
- otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,
- korzystania z książek, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
2. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej jest zobowiązany do:
- przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
- przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy zawartych w „ABC wychowanka świetlicy”,
- respektowania poleceń nauczyciela.
§5. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) uczniów uczęszczających do świetlicy.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono
dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu
do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki
świetlicy w formie pisemnej, informując o swojej decyzji dyrektora szkoły.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić inne osoby do odbierania dziecka ze świetlicy. W celu
upoważnienia osób trzecich do odbioru dziecka ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić
pisemną zgodę podając dokładne dane osoby upoważnianej. Upoważnienie takie należy
opatrzyć własnoręcznym podpisem.
5. W sytuacji kiedy dziecko wraca do domu z rodzeństwem bądź inną osobą nieletnią rodzice/ opiekunowie
zobowiązani są do sporządzenie pisemnej zgody na powrót dziecka w towarzystwie wcześniej
wspomnianej osoby.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez
dziecko świetlicy w określonym czasie, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko
po opuszczeniu świetlicy.
7. Wychowawcy i kierownik świetlicy zastrzega sobie prawo do nie wypuszczania dzieci z osobami, które
nie posiadają pisemnego i ważnego upoważnienia.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji danych.
9. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą jego
rodzice ( prawni opiekunowie).
10. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy. Zapoznanie
z regulaminem potwierdzają podpisem.
§6. Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy
1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
- prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki
tej pracy,
- odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,
- uczniom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji,
- zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,
- dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
- przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
- bierze udział w opracowaniu rocznego plany pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań
z działalności świetlicy,
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- systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,
- wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami), wychowawcami klas oraz
innymi osobami zatrudnionymi w szkole.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo uczniów, którzy zostali powierzeni jego
opiece, tzn. zostali przyprowadzeni do świetlicy lub zgłosili się do niej sami przed zajęciami lub po
zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
3. Po przyjściu do świetlicy uczeń zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez
rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
4. Uczeń wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
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ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
8. Staram się cicho pracować i bawić.
9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
10.Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12.Dbam o porządek w sali.
13.Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
14.Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15.Szanuję cudzą i swoją własność.
16.Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17.Dbam o higienę osobistą.
18.Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
19.Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
21.Nie korzystam w świetlicy szkolnej z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
teleinformatycznych i audiowizualnych.
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Ważne informacje
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 8.00 oraz 10.30 – 16.00.
2. W świetlicy szkolnej obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dzieci i rodzice są zapoznawani na
początku roku szkolnego.
3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lekcjami i po lekcjach, nie podlega opiece wychowawców
świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
5. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice/ opiekunowie prawni.
7. W świetlicy szkolnej przez cały rok obowiązuje zmiana obuwia.
8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy
świetlicy (np. do toalety, itp.).
9. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły na zajęcia świetlicowe wartościowych przedmiotów. Świetlica
nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
10. W świetlicy szkolnej zabrania się dzieciom korzystania z urządzeń teleinformatycznych i audiowizualnych
(np. telefon komórkowy, MP3, MP4, aparat, kamera, dyktafon).
11. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji danych.
12. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione
pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę
świetlicy.
13. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy
do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.
14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice/ opiekunowie prawni
muszą niezwłocznie powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
16. Dobrowolna opłata półroczna na fundusz świetlicy wynosi 10 zł (zakup materiałów plastycznych,
papierniczych, ksero).
Oświadczam, że akceptuję w/w ustalenia.

……………………...
(data)

……………………...……….………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

