
Regulamin świetlicy szkolnej przy ZSP nr1 w Leżajsku 

 Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły 

wynikające z aktualnie obowiązującego prawa oświatowego. 

 Świetlica jest  prowadzona dla uczniów, którzy  ze względu na czas pracy swoich rodziców  

muszą dłużej przebywać w szkole. 

 W  świetlicy obowiązują ogólnoszkolne zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 

 Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

Cele i zadania świetlicy 

        1. Głównym celem świetlicy jest:  

  Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych 

zajęciach  edukacyjnych  dla uczniów, których rodzice pracują  i  nie mogą sprawować opieki 

nad dzieckiem. 

  Tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

   Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:  

  Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.  

 Tworzenie warunków do nauki własnej, odrabianie lekcji samodzielnie, a także w razie 

potrzeby z pomocą nauczyciela.  

  Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

  Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także z pedagogiem szkolnym w 

celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

 Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.  

  Organizowanie w terenie oraz w pomieszczeniach szkoły codziennych gier i zabaw 

ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.  

  Integrowanie uczniów w zespole 

 Opieka w stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłku oraz pomoc w organizacji 

wydawania posiłku.  

 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Świetlica jest czynna w godzinach : 6.45 – 16.20 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci  na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń 

składanych przez rodziców (opiekunów ). 

 W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie  których  czas pracy obojga 

rodziców ( lub rodzica samotnie wychowującego dziecko ) uniemożliwia  sprawowanie 

opieki nad dzieckiem. 



 

 W razie  potrzeby wynikających z  zaistniałych trudnych sytuacji losowych z opieki w 

świetlicy mogą korzystać i inni uczniowie. 

 

 W razie wolnych miejsc do świetlicy mogą być przyjmowani  uczniowie, których jedno 

z rodziców pracuje  w godzinach uniemożliwiających sprawowanie opieki nad 

dzieckiem. 

3. Opieką w świetlicy zostają również objęci  uczniowie  skierowani przez dyrektora szkoły  z 

powodu nieobecności nauczyciela  lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

4. Zajęcia wychowawcze prowadzone są w grupach- liczba wychowanków w grupie nie może 

przekroczyć 25. 

5. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych  wyłącznie w celu kontaktu z 

rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy. 

6. Raz w roku pobierana jest opłata , której wysokość  ustala dyrektor w porozumieniu z 

wychowawcami świetlicy. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy  ( zakup 

nowych gier , zabawek, materiałów plastycznych itp.). 

7. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia :plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, 

teatralne, żywego słowa, ruchowe, rekreacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i inne. 

8. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności  i propozycje działań wychowanków w 

zależności od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody, dostępności 

pomieszczeń itp. 

 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do : 

1. Przestrzegania ustaleń zawartych  w regulaminie. 

2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. 

3. Respektowania poleceń nauczyciela. 

4. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do 

zajęć w danym dniu. Rzeczy osobiste  ucznia muszą być spakowane w plecaku, torbie lub 

worku i odłożone w wyznaczone miejsce - na półkę. Plecak (torba, worek) musi być 

zamknięty. 

 

     Dziecko uczęszczające do świetlicy ma prawo do : 

1.  Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. 

2.   Ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej 

3.   Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć. 

4.  Udziału w zajęciach , imprezach i wydarzeniach świetlicowych. 

5.  Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 



6.  Pomocy w nauce. 

7.  Otrzymywania pochwał, nagród i wyróżnień. 

8.  Korzystania z zabawek, gier , przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy. 

 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających              

do świetlicy 

1.  Rodzice mają prawo zapisać dziecko do świetlicy , jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy swoich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki 

w szkole. 

2.  Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowanie dziecka w świetlicy. 

3.  Współpraca wychowawców z rodzicami  realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, 

rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji  w dzienniku elektronicznym. 

4.  Rodzice mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy lub 

pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując 

odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.( stosowne druki są do pobrania na stronie 

internetowej szkoły) 

5.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy tzn. oddawania dziecka pod 

opiekę wychowawcy od godz.6.45 i odebrania do godz. 16.20 

6.  W sprawach spornych mogą zwrócić się do dyrektora szkoły. 

 

Nagrody i kary 

Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę. 

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia , wzorowe zachowanie, udział w konkursach, 

działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu , kulturę osobistą, i inne 

postawy będące pozytywnym przykładem dla innych. 

Stosowane nagrody to ; wyróżnienie wobec grupy , pochwała do rodziców, pochwała pisemna w 

dzienniku lub nagroda rzeczowa. 

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego wychowania , a w szczególności za 

łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary : upomnienie ustne wobec grupy, ustne lub 

pisemne poinformowanie rodziców, uwaga pisemna w dzienniku szkolnym lub w dzienniku zajęć 

świetlicy. 



Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych 

dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości  reagowania może być usunięty z listy 

wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu  dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek 

wychowawców świetlicy. 

 

 

Powierzanie opiece i odbieranie 

1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci , które zostały 

powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do nie same przed 

lub po zakończonych zajęciach. 

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku 

odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze 

świetlicy. 

3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i  zgodą wychowawcy. 

4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów)  Za dziecko , które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca 

do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun ) czyli 

osoba wydająca zgodę. 

5. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie ) 

wymagane jest pisemne upoważnienie. 

6. Rodzice (opiekunowie) , których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie ) 

rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dzieci w drodze ze szkoły do domu – jest to traktowane jako samodzielny powrót. 

7. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi 

ono zawierać : imię i nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz datę i 

czytelny podpis rodzica(opiekuna). 

8. Wszyscy nauczyciele klas I-III odpowiadają za przyprowadzenie dzieci do świetlicy po 

skończonych zajęciach. 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


