
 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

1. Postanowienia ogólne. 

a. W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy muszą 
dłużej przebywać w szkole ze wzglądu na czas pracy rodziców (op. pr.) lub 
innych sytuacji losowych. 

b. Zajęciami objęci są wszyscy zgłoszeni uczniowie (deklaracje), a pozostali 

uczniowie zgłaszający chęć uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

świetlice. 

Uczniowie oczekujący na lekcje, obiad, zajęcia pozalekcyjne. 

Nie uczęszczający na lekcje religii. 

Skierowani przez dyrekcje z powodu nieobecności nauczyciela 

(zastępstwa ). 

   Zapisani uczniowie na czas braku opieki rodzicielskiej (op.pr.). 
2. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 
3. Zasady działania świetlicy szkolnej. 

a. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. 

b. Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin wewnętrzny. 

c. Świetlica szkolna jest wyposażona w sprzęt i materiały umożliwiające 

realizację programu pracy op.-owych. 

Sprzęt audiowizualny. 

Przybory i urządzenia do zespołowych i indywidualnych gier i zabaw 
sportowych. 

   Materiały i przybory do zajęć artystycznych, technicznych i 
towarzyskich. 

d. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

e. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60min. 

 
 

§ 2. 
Procedura odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. 

4. Dokumentacja świetlicy. 

a. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja. 

 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, tygodniowy 
rozkład zajęć. 

 Dzienniki zajęć w systemie elektronicznym Librus 

 Deklaracje zgłoszeniowe.  

 Deklaracje dotyczące akcji „Pij mleko”. 

 Dokumentacja związana z akcją „Owoce w szkole” 



b. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom 

zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich 

warunków do nauki własnej i rekreacji. 
 

Do zadań świetlicy należy: 

   Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. 

   Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 
fizycznej w pomieszczeniach do samodzielnej pracy umysłowej. 

   Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowania i uzdolnień 
uczniów. 

   Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze , organizowanie 

kulturalnej rozrywki, oraz kształtowanie nawyków kultury życia 
codziennego. 

   Rozpowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny i czystości oraz dbanie o zachowanie zdrowia. 

   Rozwijanie samodzielności, samorządności, oraz aktywności 

społecznej. 

   Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami dzieci uczęszczających 
do świetlicy. 

Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. 

Dni i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska. 

Świetlica zapewnia formy dożywiania w postaci obiadów, mleka i owoców. 
 

WYCHOWANEK MA PRAWO: 

Godziwie zorganizowanej opieki. 

Indywidualnego i podmiotowego traktowania. 

Swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
podczas zajęć. 

 

§2. Odbieranie dzieci 

 
1. Uczniowie korzystają z opieki w świetlicy w godzinach ustalonych w planie pracy 

szkoły, na dany rok szkolny oraz podanych do wiadomości rodzica (Op.pr.) w 

deklaracji udziału w zajęciach świetlicowych. 

2. Zapisu uczniów do zająć w świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie deklaracji 
złożonej przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za dziecko od momentu odbioru przez rodzica 
lub Op.pr. 

4. dziecko może samo wracać ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego 
zezwolenia rodzica (Op.pr.), który ponosi, w tym czasie, odpowiedzialność za jego 
bezpieczeństwo. 

5. w deklaracji zgłoszeniowej rodzic (Op.pr.) zamieszcza dane osób upoważnionych do 
odbioru dziecka ze świetlicy. 

6. Informacje o osobach nieupoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy 
(postanowienie Sądu Rodzinnego) należy zgłosić wychowawcy świetlicy (zapis w 
dzienniku) 



7. w przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic 

(Op.pr) powinien telefonicznie zawiadomić wychowawcę świetlicy. 

8. W przypadku gdy rodzic (Op.pr) nie odbierze dziecka ze świetlicy w godzinach jej 

pracy oraz braku kontaktu z rodzicami (Op.pr.) wychowawca świetlicy ma prawo 

przekazać dziecko pod opiekę odpowiednim organom np. Policji 

9. rodzic (Op.pr.) nie może telefonicznie zezwolić dziecku na samodzielny powrót do 

domu. 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania reguł świetlicy oraz ścisłej współpracy z 
personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku bezpiecznych warunków pobytu 

w świetlicy. 
 

Wodzisław Śl., dnia.................... 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego. 


