
REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM TARGU 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole                        

ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można odebrać u nauczycieli świetlicy,                                  

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. 

3. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (zawierającą oświadczenie 

potwierdzające aktualne zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów) należy złożyć 

w sekretariacie szkoły  najpóźniej do 21.08.2020 r. 

4. Rodzice mają obowiązek złożenia wypełnionej karty oraz oświadczenia o osobie (osobach) 

odpowiedzialnych za odbieranie dziecka ze świetlicy. 

5. O przyjęciu ucznia do świetlicy na dany rok szkolny decyduje komisja na 2 dni robocze 

przed planowanym rozpoczęciem nowego roku szkolnego, po zweryfikowaniu złożonych 

„Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” i w miarę wolnych miejsc w grupach 

opiekuńczo – wychowawczych. Uczniowie klas pierwszych przyjmowani są w pierwszej 

kolejności. 

5. Przyjęcia dziecka do świetlicy w ciągu roku szkolnego odbywa się po dostarczeniu karty           

z potwierdzeniem zatrudnienia i w miarę wolnych miejsc w grupie opiekuńczo – 

wychowawczej. 

6. Rodzice są zobowiązani do zakupu i sukcesywnego uzupełniania w trakcie roku szkolnego 

dla własnych dzieci bloków rysunkowych, technicznych oraz przyborów plastycznych (kredki, 

farby, plastelina, papier kolorowy, klej), z których dzieci będą korzystać podczas 

zorganizowanych zajęć, a które podpisane, przechowywane są w zamykanej szafie. 

 

FUNKCJE ŚWIETLICY 

§ 2. 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków     

do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, 

sukcesu, uznania, kontaktów społecznych. 



2. Tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu socjalizacji . 

3. Tworzenie warunków do nauki własnej uczniów. 

4. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, inscenizacje, 

konkursy, poznawanie literatury dziecięcej). 

5. Kształtowanie nawyków życia codziennego. 

6. Kształtowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej. 

7. Rozwijanie samodzielności . 

8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. 

9. Współpraca z rodzicami. 

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

§ 3. 

1. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,                   

także w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego. 

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są w świetlicy w dniach pracy szkoły                  

w godzinach od 7.30 do 16.00 

3. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego nauczyciela. 

4. Ze względu na potrzeby szkoły liczba dzieci w grupach świetlicowych może być okresowo                           

lub w wyjątkowych sytuacjach większa niż 25 osób na jednego opiekuna. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, gry i zabawy sportowe, 

zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

§ 4. 

1. Zapewnia swoim wychowankom bezpieczeństwo. 

2. Sprawuje stałą opiekę nad powierzoną grupą wychowanków. 



3. Realizuje Program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy oraz zadania przewidziane 

miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

4. Przestrzega obowiązujących przepisów BHP w czasie nauki, zabaw, zajęć i wycieczek, 

szczególnie podczas zajęć za placu zabaw i boisku szkolnym. 

5. Systematycznie wdraża wychowanków do poszanowania mienia społecznego, ładu, 

porządku, kultury zachowania w każdej sytuacji życiowej. 

6. Dba o zgromadzone materiały, pomoce dydaktyczne, gry, książki, sprzęty sportowe, 

osobiście wydaje podopiecznym materiały, przyrządy do wykonania zaplanowanego zadania. 

Po zakończonej pracy z uczniami przyjmuje wykorzystane przybory i urządzenia kontrolując 

jednocześnie ich stan. 

7. Zna środowisko uczniów, ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. 

8. Obserwuje i wspiera rozwój indywidualny dzieci. 

9. Organizuje imprezy okolicznościowe zgodnie z kalendarzem imprez. 

10. Zwalnia do domów wychowanków zgodnie z życzeniami rodziców, jeśli były uprzednio 

zgłoszone na piśmie. 

11. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką. 

12. Informuje uczniów, ich rodziców/opiekunów o osiągnięciach i trudnościach 

wychowawczych. 

13. Współpracuje z rodzicami w procesie wychowania. 

14. Prowadzi i gromadzi dokumentację: 

1) dziennik zajęć, 

2) miesięczne plany pracy, 

3 ) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, 

4) dokumentację odzwierciedlającą czas pobytu dziecka w świetlicy. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

§ 5. 

1. Uczeń powinien regularnie uczęszczać na zajęcia świetlicowe. 



2. Z zajęć świetlicowych nie wolno uciekać. Jednorazowa ucieczka ze świetlicy skutkuje 

skreśleniem z listy uczestników. 

3. Uczeń jest zobowiązany każdorazowo zgłosić nauczycielowi - wychowawcy swoje przyjście 

na zajęcia, a w razie potrzeby wyjścia ze świetlicy (na zajęcia, do biblioteki, do toalety i in.)     

- musi uzyskać zgodę wychowawcy. 

4. Uczniowie świetlicy stosują się do poleceń nauczyciela – wychowawcy. 

5. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych – w razie potrzeby 

skontaktowania się z rodzicem, uczeń musi uzyskać zgodę nauczyciela. 

6. W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia. 

7. Należy dbać o czystość i estetyczny wygląd świetlicy. 

8. Podczas korzystania ze sprzętu, zabawek, gier, książek, należy chronić je                                

przed zniszczeniem, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy. 

9. Gry,  po wykorzystaniu, należy sprawdzić, czy są kompletne i odłożyć na swoje miejsce               

w szafie. 

10. Uczniowie nie mogą otwierać szaf, w których przechowywane są materiały, ostre 

przedmioty, narzędzia i urządzenia. 

11. Uczniowie nie mogą samodzielnie włączać i obsługiwać urządzeń multimedialnych. 

12. Po zakończonej zabawie lub zajęciach, każdy uczeń sprząta po sobie świetlicę. 

13. Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje koleżeńskość i pomoc młodszym. 

14. W wyznaczonym przez nauczycieli – wychowawców czasie, uczestnicy zajęć 

świetlicowych zachowują się cicho, aby umożliwić kolegom odrabiającym zadania domowe 

optymalne warunki do nauki. 

15. W świetlicy nie wolno biegać, hałasować, nie wolno używać wulgarnych słów i przezwisk.  

16. W świetlicy nie wolno zaczepiać, bić i kopać innych uczniów. 

17. Podczas spożywania własnych kanapek, słodyczy, napojów, zawsze należy siedzieć               

przy stoliku. Wszystkich uczniów obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia jedzenia i picia 

na dywan. 

18. W czasie obiadu w szkolnej jadalni, należy zachować spokój, prawidłowo siedzieć                

przy stole, po posiłku odnieść naczynia, a stół pozostawić czysty. 

19. Zwolnienie z zajęć świetlicowych uczeń uzyskuje wyłącznie na prośbę rodziców. 

 



20. Podczas zajęć prowadzonych na placu zabaw i boisku szkolnym: 

- uczniowie dbają o sprzęt sportowy, po skończonej zabawie odkładają go w wyznaczone 

miejsce, 

- nie oddalają się samodzielnie poza wyznaczony teren, 

- nie oddalają się samodzielnie poza wyznaczony teren, 

- zgłaszają wychowawcy każdą potrzebę opuszczenia placu zabaw lub boiska, 

- korzystają z dostępnych sprzętów w sposób bezpieczny, 

- w czasie zabaw i gier sportowych obowiązują zasady fair-play. 

 

NAGRODY 

§ 6. 

Za prawidłową postawę wobec nauczycieli, innych uczestników zajęć świetlicowych, 

przestrzeganie regulaminu świetlicy, uczeń może otrzymać nagrodę: 

1. Pochwałę, wyróżnienie przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci w świetlicy. 

2. Nagrodę w formie upominku, przyznaną na zakończenie roku szkolnego przez Dyrektora 

Szkoły. 

 

KARY 

§ 7. 

Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących uczestników zajęć świetlicowych, zagrożenie 

bezpieczeństwa własnego i innych dzieci, uczeń może otrzymać karę: 

1. Upomnienie, naganę, udzieloną przez nauczyciela - wychowawcę świetlicy w obecności 

wszystkich dzieci. 

2. Pisemną uwagę wpisaną do dzienniczka ucznia. 

3. Naganę udzieloną przez Dyrektora Szkoły. 

4. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 


