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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W CHORZOWIE 

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59, 949 i 2203), art. 105 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści  

i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.  

2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy 

rozkład zajęć.  

3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po 

każdej zmianie przepisów związanych z organizacją świetlicy oraz po zmianach  

w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Wszelkie inne sprawy nieujęte w Regulaminie świetlicy reguluje Statut Szkoły oraz 

inne procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 39 w Chorzowie. 

 

 

II. Cele i zadania świetlicy 

 

1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej i racjonalnego 

dożywiania. 

2. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej oraz udzielanie pomocy 

dydaktycznej uczniom z trudnościami w nauce. 

3. Kształtowanie właściwej postawy wobec wartości materialnych i wyrabianie 

właściwych postaw moralnych. 

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 

życiowych. 

5. Praca z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Rozwijanie zainteresowań, wydobywanie talentów oraz pogłębianie umiejętności 

i uzdolnień. 

6. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki  

i wrażliwości na piękno. 

7. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw oraz pobytu na wolnym powietrzu. 

8. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami i pedagogiem  

szkolnym. 

9. Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie dożywiania, wychowania 

i edukacji. 
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III. Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole, na wniosek 

rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom 

opieki w szkole.  

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach dostosowanych do potrzeb 

rodziców. Godziny pracy świetlicy ustala się na początku roku szkolnego. . 

3.  Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy 

świetlicy nie przyprowadzają i nie odprowadzają dzieci do sal lekcyjnych. 

4. Kierownik świetlicy: 

1. odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-rekreacyjnej i gospodarczej 

świetlicy. 

2. jest bezpośrednim przełożonym pracowników świetlicy i kuchni; organizuje 

i nadzoruje ich pracę.  

3. reprezentuje interesy szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty 

i kultury w sprawach dotyczących świetlicy.  

5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

6. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają 

rodzice. Podczas zapisywania dziecka należy podać dane dziecka oraz wskazać osoby 

(max. 3), które będą odbierać dziecko. Należy podać adres lub telefon kontaktowy 

rodziców. 

7. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów 

oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych 

sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych 

opiekunów.  

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna 

zgoda rodzica / prawnego opiekuna udzielona w karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy.  

9. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci na 

świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uaktualniania danych osobowych 

umieszczonych w karcie zgłoszenia w przypadku ich zmiany w ciągu roku szkolnego. 

11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać również uczniowie niezapisani do niej, 

oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne oraz 

uczniowie zwolnieni z lekcji religii i wychowania fizycznego. 

12. Liczba uczniów na świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, 

nie może przekraczać 25.  

13. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz samowolnego wychodzenia. 

14. Uczeń, przychodząc do świetlicy, korzysta z różnorodnych propozycji zajęć oraz 

z pomocy wychowawcy w nauce i podczas odrabiania lekcji. 

15. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od 

momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / 
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prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia. Nauczyciele - 

wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do 

świetlicy. 

16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do 

świetlicy.  

17. Uczniowie przebywający na świetlicy mają zakaz używania telefonów komórkowych 

w innym celu niż kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym po uprzednim 

poinformowaniu wychowawcy świetlicy oraz do celów dydaktycznych na polecenie 

wychowawcy. 

18. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru 

dziecka ze świetlicy oraz poprzez kontakt telefoniczny. 

19. Odpowiedzialność materialną za zniszczenia w świetlicy odpowiadają  

rodzice/opiekunowie prawni. 

 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia 

 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

 

1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu na świetlicy  

2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-

wychowawców, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy  

3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną  

4. wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  

5. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań  

6. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce 

 

2. Uczeń ma obowiązek: 

 

1. zgłoszenia nauczycielowi – wychowawcy świetlicy swojego przyjścia do świetlicy 

i wyjścia do domu  

2. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na 

początku roku szkolnego  

3. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania  

4. respektowania poleceń nauczyciela - wychowawcy świetlicy  

5. informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się 

6. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nieoddalania się od 

grupy podczas wyjść poza salę świetlicową  

7. dbania o porządek, szanowania sprzętów, zabawek i pomocy dydaktycznych 

8. przestrzegania innych zapisów zawartych w Statucie Szkoły regulujących 

obowiązki ucznia. 

 

 


