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Załącznik do Zarządzenia 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu 

Nr 28/2020 z dnia 01.09.2020r.                 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- 

opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły oraz w szkolnym programie 

wychowawczo - profilaktycznym; 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej 

oraz tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy 

szkoły; 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej: 
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a. Zapewniają zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie 

warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań;  

b. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;  

c. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności; 

d. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;  

e. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;  

f. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek; 

g. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym; 

h. Sprawują opiekę nad dożywieniem. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom 

przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

a. Stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, nauki i samodzielnej pracy; 

b. Rozwijanie samodzielności i samorządności; 

c. Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia ucznia; 

d. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań; 

e. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie gier 

i zabaw ruchowych na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu, mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny; 

f. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych; 

g. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie; 

h. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego 

życia codziennego; 
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i. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

j. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych); 

k. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi  

i problemowymi; 

l. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

m. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;  

n. Organizowanie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej; 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego 

upoważniony; 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo tylko tych dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach; 

3. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy; 

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu 

zgłoszenia; 

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

świetlicy; 

6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 07:00 -16:00 w 

dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole; 

7. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

określa dyrektor; 

8. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób; 
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9. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczestniczący na 

lekcjach religii, bądź zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego; 

10. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych i tabletów bez zgody nauczyciela; 

11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły; 

12. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które 

wypełniają rodzice; 

 

§ 4 

Wychowankowie świetlicy 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, 

rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych; 

2. Uczniowi przebywającemu na świetlicy szkolnej przysługują prawa i obowiązki do:  

a. Regularnego, ustalonego i uzgodnionego z domem rodzinnym i planem szkoły, 

uczęszczaniem na zajęcia; 

b. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

c. Korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu zadań; 

d. Korzystania z organizowanych form dożywiania po uprzednim dopełnieniu 

formalności finansowych; 

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:  

a. Systematycznego udziału w zajęciach; 

b. Zgłaszania się do wychowawcy świetlicy natychmiast po rozpoczęciu korzystania ze 

świetlicy; 
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c. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, 

które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców); 

d. Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek szanować i dbać o 

wyposażenie świetlicy oraz oszczędnie gospodarować materiałem, z którego korzysta; 

e. Uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych w świetlicy (dyżury, 

pomoc młodszym itp.) 

f. Dbania o porządek i wystrój świetlicy; 

g. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 

h. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na 

stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy; 

i. Przestrzegania regulaminu świetlicy. 

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na 

terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne; 

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej 

przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba 

zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela; 

6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w nauce i zachowaniu; 

§ 5 

Działanie świetlicy w czasach pandemii. 

1. Wchodząc do świetlicy, w trakcie zajęć – dezynfekujemy ręce albo idziemy do 

umywalni umyć ręce mydłem. 

2. Do świetlicy nie przynosimy swoich zabawek. 

3. Po zajęciach używane przedmioty trafiają do dezynfekcji (na wyznaczone miejsce). 

Na następny dzień są znowu używane do zajęć. 
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4. Świetlica jest wietrzona na każdej przerwie. Jeśli jest potrzeba także w trakcie zajęć. 

5. Na koniec dnia wszystkie stoliki, krzesła, szafy, biurko i pomoce dużych gabarytów są 

dezynfekowane. 

 

§ 5 

Dokumentacja świetlicy 

Świetlica przygotowuje i prowadzi następującą dokumentację:  

1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej; 

2. Ramowy rozkład dnia; 

3. Dziennik zajęć; 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej; 

5. Roczne i okresowe sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej; 

 


