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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁOMŻY 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica stanowi integralną część szkoły, realizując jej cele i zadania, 

ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych 

przyjętych w programie profilaktyczno - wychowawczym. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego 

rozkładu zajęć. 

3. Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy  

i modyfikowany w miarę potrzeb. 

4. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych zróżnicowanych 

wiekowo. 

5. Liczba dzieci w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 uczniów na jednego 

wychowawcę. 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Cel główny: 

1. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach edukacyjnych, umożliwiającej im 

wszechstronny rozwój.  

Zadania świetlicy: 

1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami i po lekcjach.  

2. Pomoc w odrabianiu pracy domowej. 

3. Organizowanie zajęć w grupie, tworzenie warunków do nauki własnej oraz 

wdrażanie do samodzielnej pracy.  

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe.  

6. Wdrażanie uczniów do właściwego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie 

nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego.  
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7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem, psychologiem 

szkolnym i innymi specjalistami w celu rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych i dydaktycznych.  

 

III. Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowankom od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 7:00 do 17:00.  

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie „Procedury 

przyjmowania uczniów do świetlicy”. 

3. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I-VII, którzy nie uczęszczają na lekcje 

religii. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia tematyczne zgodnie z zatwierdzonym planem 

pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także zajęcia plastyczne, techniczne, 

muzyczne, ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia psychoedukacyjne 

i integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami wychowanków. 

5. W świetlicy wszyscy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych.  

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z harmonogramem dnia przyjętym  

w danym roku szkolnym, który uwzględnia wszelkie formy zajęć z podziałem na 

godziny.  

7. Na pierwszym wrześniowym zebraniu organizacyjnym każdego roku 

rodzice/prawni opiekunowie zapoznawani są z dokumentacją związaną  

z funkcjonowaniem świetlicy. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka 

uczęszczającego do świetlicy szkolnej w obuwie zmienne oraz dodatkowy posiłek i 

napój do świetlicy zgodnie z jego zapotrzebowaniem.  

9. Wszelkie informacje związane z uczęszczaniem dziecka do świetlicy szkolnej 

przekazywane nauczycielowi świetlicy ustnie przez dziecko, ustnie lub pisemnie 

przez inne osoby nie będące jego rodzicami/prawnymi opiekunami nie są dla 

nauczyciela świetlicy wiążące, a tym samym nie będą brane pod uwagę.  

10. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne 

przynoszone przez dziecko do świetlicy.  
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11. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek osobistego wprowadzenia dziecka 

na zajęcia świetlicowe, a także osobistego odbioru dziecka po zakończonych 

zajęciach.  

12. Rodzic/prawny opiekun lub osoba pełnoletnia przez niego upoważniona 

są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.  

13. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany na bieżąco powiadamiać dyrektora szkoły o 

przypadkach niepunktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.  

 

IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają prawo do:  

1. Właściwie zorganizowanej opieki.  

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Uczestnictwa w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców.  

4. Życzliwego i podmiotowego traktowania.  

5. Korzystania z pomocy nauczyciela.  

6. Poszanowania godności osobistej.  

7. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do:  

1. Przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych  

i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy. 

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie, norm i zasad obowiązujących  

w świetlicy i w szkole. 

3. Kulturalnego zachowania wobec innych. 

4. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

5. Słuchania i wykonywania próśb i poleceń wychowawców świetlicy.  

6. Dbania o dobro wspólne i estetyczny wygląd świetlicy.  

7. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.  

8. Ponoszenia konsekwencji swojego zachowania.  

9. Informowania wychowawców o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy. 
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V. Prawa i obowiązki wychowawców świetlicy szkolnej 

1. Wychowawcy świetlicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich 

zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili 

zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym 

lub osobom upoważnionym. 

2. Wychowawcy prowadzą zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu 

pracy opiekuńczo – wychowawczej. 

3. Wychowawcy zapewniają dzieciom bezpieczeństwo i życzliwą opiekę.  

4. Do zadań wychowawców należy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności u dzieci.  

5. W miarę możliwości wychowawcy pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności 

dydaktycznych oraz trudności wychowawczych we współpracy z rodzicami, 

wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem.  

6. Wychowawcy prowadzą obowiązującą dokumentację świetlicy szkolnej.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozpatruje indywidualnie, 

na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dyrektor szkoły.  

2. Regulamin świetlicy znajduje się w świetlicy, w bibliotece szkoły oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu świetlicy przez rodziców/prawnych 

opiekunów jest warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.  

  
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 1943). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

3. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189). 


