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Regulamin Świetlicy Szkolnej 
 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy 
 
 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 
 
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej  umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 
 

1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa po zakończonych zajęciach  
lekcyjnych. 

2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do 
samodzielnej  pracy umysłowej.  

3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na 
boisku szkolnym i placu zabaw. 

4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć  
w tym zakresie. 

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania 
nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy. 

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem  
i psychologiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności 
wychowawczych.  

7. Szczegółowe cele,  zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy 
opiekuńczo-wychowawczej na dany  rok szkolny. 

 
II. Założenia organizacyjne 
 

1. Do świetlicy  szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas 0-V, które nie mają zapewnionej 
opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy  
z powodu nieobecności nauczyciela.  

3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja  powołana przez 
Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele 
świetlicy. 
Do świetlicy w pierwszej kolejności zostają przyjęte dzieci, których oboje rodziców 
pracuje,  potwierdzone w karcie zapisu dziecka do świetlicy przez pracodawcę 
(pieczęć ,podpis osoby zaświadczającej) 

4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy reguluje Statut Szkoły  
i Regulamin Świetlicy. 

5. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do 
wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka i rodziców 
(opiekunów) . 

a) Każda zmiana telefonu, adresu, bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka 
powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi świetlicy. 

b) Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są w formie pisemnej 
lub przez Librus. 
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c) Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze 

świetlicy powinien fakt ten zgłosić pisemnie lub przez Librus nauczycielowi świetlicy. 
6. Wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe organizowane 

przez szkołę zobowiązani są do zabierania i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach 
do świetlicy. 

7. Uczeń do świetlicy zgłasza się bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych, jest 
przyprowadzany przez nauczyciela, z którym zgodnie z  planem kończy zajęcia. 

8. Dzieci nie będą zwalniane do rodzica, który powiadamia dziecko o swoim przybyciu 
przez telefon dziecka, 

9. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).  
10. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 
11. Ustalona  miesięczna dobrowolna składka w całości przeznaczana jest na bieżące 

potrzeby dzieci w świetlicy.  
12. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30 do 16:30.  
a) Rodzice zobowiązani są  do punktualnego odbioru dziecka.  
b) W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic 

powinien zawiadomić świetlicę nr tel. 75 7130256 wewn.42 
13. Podczas pandemii obowiązują procedury zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.  
14. Po godzinie 16.30 zostaje uruchomiona następująca procedura postępowania na 

wypadek nieodebrania dziecka ze świetlicy:  
a) Telefon nauczyciela świetlicy na podane w karcie telefony kontaktowe do rodziców, 

opiekunów, osób podanych w karcie zgłoszenia, telefony do zakładu pracy rodziców. 
b) Powiadomienie Dyrektora Szkoły o fakcie nieodebrania dziecka ze świetlicy. 
c) Wezwanie Policji do odbioru pozostawionego dziecka. 
d) Osobie, co do której istnieje przypuszczenie, że znajduje się w stanie po spożyciu 

alkoholu, dziecko ze świetlicy nie zostanie wydane –  również  zostanie 
powiadomiona Policja 

15. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców (opiekunów). 

16. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania. 
17. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być skreślony z listy uczestników 

świetlicy. Wniosek o skreślenie dziecka z listy przedstawia się na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, która podejmuje stosowną decyzję, od której nie ma odwołania. 
Rodzice skreślonego z listy dziecka  mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie go 
w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 

18. Uczeń, który dwa tygodnie nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, a uczęszcza na zajęcia 
lekcyjne zostaje skreślony z listy dzieci świetlicowych. O tym fakcie nauczyciel 
świetlicy powiadamia przez Librus  rodziców (opiekunów), wychowawcę oraz 
dyrektora.   

19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 
Świetlicy. 
 

III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 
 
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

1. Korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 
trudności w nauce. 

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego. 
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4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy. 
6. Dzieci mogą same wychodzić do toalety, szkolnej stołówki, biblioteki, sklepiku, po 

wcześniejszym, każdorazowym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi świetlicy i 
pisemnej zgody rodzica na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 
1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów. 
2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. 
3. Słuchania i wykonywania poleceń nauczycieli świetlicy.  
4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. 
5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia. 
6. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków i złego samopoczucia. 

 
IV. Kary i nagrody: 
 
Kary: 

1. Upomnienie przez nauczyciela na forum grupy. 
2. Uwaga w dzienniku. 
3. Obniżenie oceny z zachowania. 
4. Skreślenie z listy  uczęszczających do świetlicy. 

 
Nagrody: 

1. Wyróżnienie przez nauczyciela na forum grupy. 
2. Pochwała w dzienniku. 
3. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy. 
4. Podniesienie oceny z zachowania. 
5. Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego. 

 


