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REGULAMIN ŚWIETLICY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKÓWCU 

 
Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej:  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. 
zm.) art. 1  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61, poz. 624 z późn. 
zm.)  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 
r. Nr 6, poz. 69) 4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki. 
 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 
  

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach 
oraz w innych zaistniałych sytuacjach. 

2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce. 
3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu 

w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia. 
4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu 

umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 
5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie 
i innych. 

6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny. 

7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 
 
II. Założenia organizacyjne. 
 

1. Harmonogram dowozu i odwozu uczniów oraz opieki wychowawczej podczas 
transportu ustala się corocznie wspólnie z organem prowadzącym szkołę 

2. Regulamin dowożenia stanowi odrębny dokument 
3. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 7.45 oraz 11.15-15.30w dni, w których odbywają 

się  zajęcia dydaktyczne w szkole.  

4. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny z 

harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny 

5. Liczba uczniów na świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie 
powinna przekraczać 25. 

6. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia                   
w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu 
odjazdu autobusu szkolnego. 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do 
świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia 
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8. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są: 

• uczniowie dojeżdżający,  

• dzieci, których rodzice pracują, 
9. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły 

z powodu nieobecności nauczyciela  lub oczekujący na inne zajęcia. 
10. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania  

z   telefonów komórkowych i tabletów. 

11. Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, 
gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt 
audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych na świetlicy. Za 

rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny. 
 

 
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 
 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo-
wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawcę na dany rok szkolny. Plan 
ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.  

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego 
upoważniony. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które 
zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po 
lekcjach. 

4. Wychowawca świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów 
w świetlicy. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być 
przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym 
i podpisanym przez rodziców piśmie.  

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić 
świetlicy.  

 
IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

 
1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
4. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 
5. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 
6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami. 
7. Doprowadzenie dzieci dojeżdżających do punktu odbioru dzieci lub do nauczyciela 

odpowiedzialnego za dowóz. 
8. Sprawdzenie czy wszystkie dzieci nie przebywające na zajęciach lekcyjnych objęte 

są opieką. 
9. Objecie opieką dzieci w pierwszej kolejności dojeżdżające i skierowane do świetlicy  

(do 25 osób na 1 wychowawcę). W przypadku większej liczby dzieci zgłasza fakt 
dyrektorowi lub osobie pełniącej obowiązki dyrektora. 
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V. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 
  

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

• Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 
trudności w nauce,. 

• Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

• Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu 
audiowizualnego. 

• Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

• Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy. 
 
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

• Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawcy                          
i kolegów. 

• Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. 

• Słuchania i wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy. 

• Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. 

• Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia. 

 
 
VII. Dokumentacja świetlicy. 
 
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Regulamin świetlicy szkolnej, 
2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,  
3. Dziennik zajęć. 

 

 
 Wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku 


