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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

DZIAŁAJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZEWIE  

 

 
I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej 
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy  
w nauce. 

2. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez: 

1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, 

2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 

3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

4) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

5) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

6) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

7) podnoszenie kultury życia codziennego, 

8) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych), 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi. 

3. Regulamin świetlicy modyfikowany jest w miarę potrzeb przez wychowawców świetlicy  

na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać uczniowie klas 1 - 8 szkoły podstawowej, 

którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do 

szkoły zgłoszeni przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez 

dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie z powodu nieobecności nauczyciela, 

nieuczęszczających na lekcje religii, oczekujących na zajęcia pozalekcyjne. Zapis "świetlica" 

dla klasy na zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo. 

3. Świetlica czynna jest od godziny 630 - 800 oraz od 1130 - 1700 w dni nauki szkolnej lub do 

odjazdu ostatniego autobusu. Pierwsza i ostatnia godzina pracy świetlicy może ulec zmianom  

z uwagi na organizację pracy szkoły. 

4. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie do 15 września danego roku 

szkolnego, w oparciu o wypełnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) kartę zgłoszenia 

(Załącznik nr 1), która powinna zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko uczestnika; 

2) datę urodzenia; 

3) adres zamieszkania; 

4) dokładną informację o godzinach pobytu w świetlicy każdego dnia tygodnia; 

5) informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców 

ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko); 
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6) informację o dniu i godzinie, w których dziecko samodzielnie może wyjść do domu 

(pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia na samodzielny powrót do 

domu); 

7) informację o kontakcie do rodziców (telefon komórkowy, ewentualnie telefon do miejsca 

pracy); 

8) informację o chorobach zagrażających życiu dziecka; 

9) oświadczenia rodzica o zatrudnieniu (Załącznik nr 2). 

5. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

6.  Dziecko będzie odsyłane do domu zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy.  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do świetlicy dziecko w innych terminach tylko  

w uzasadnionych przypadkach. 

8. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego 

poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. 

9. O pobycie dziecka w świetlicy decydują rodzice. Dziecko nie może podejmować decyzji  

o zmianie godziny powrotu do domu lub pobycie w świetlicy.  

10. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa 

decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica na 

oddzielnej kartce, która zostanie dołączona do dokumentacji świetlicowej. 

11. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów przebywających  

w świetlicy szkolnej. 

12. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

13. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub powtarzających się 

nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły. 
 

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zgłoszeni przez rodziców 

(opiekunów prawnych) lub uczniowie oczekujący na lekcje. 

2. Uczeń po przyjściu do świetlicy zgłasza swoją obecność wychowawcy świetlicy. 

3. Uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. 

4. Każdy uczeń podczas pobytu w świetlicy ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoje  

i innych, przestrzegania dyscypliny, dbania o porządek, szanowania gier i wyposażenia szkoły, 

zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji oraz wszelkich wyjść  

i nieobecności. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier 

itp.) 

7. Przedmioty, zabawki i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

zostały ze świetlicy usunięte. Rzeczy z których będzie można korzystać, są na bieżąco 

czyszczone i dezynfekowane. 
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8. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

9. Środki do dezynfekcji rąk w świetlicy są rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

10. Wychowawcy dbają, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu 

do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z 

toalety. Uświadamiają dzieciom, że należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz przestrzegać 

higieny zakrywania ust podczas kaszlu i kichania. 

11. W świetlicy znajduje się dystrybutor zapewniający uczniom stały dostęp do świeżej wody pod 

nadzorem nauczyciela. Świetlica zapewnia kubki jednorazowe do wody. 

12. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na 

zajęciach w świetlicy nie ma wpływu na frekwencję ucznia. 

13. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji. 

14. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

15. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych 

przez wychowawcę świetlicy. 

16. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy 

świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. 

17. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

18. Dzieci przebywające w świetlicy wychodzą do biblioteki lub sklepiku szkolnego za zgodą 

wychowawcy świetlicy. 

IV. ZASADY ODBIORU UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY 

1. Ze świetlicy wychowankowie odbierani są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione  

w karcie zgłoszenia. 

2. Uczniowie, którzy przebywają w świetlicy oczekując na zajęcia pozalekcyjne opuszczają 

świetlicę zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów) zapisaną w karcie zgłoszenia. 

3. Dzieci ze świetlicy muszą być odbierane w wyznaczonym czasie.  

4. Rodzic lub osoba przez niego upoważniona odbierając dziecko ze świetlicy, jest zobowiązany 

zgłosić ten fakt osobiście wychowawcy świetlicy.  

5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione rzeczy.  

6. Rodzice (opiekunowie prawni) oraz uczniowie na początku każdego roku szkolnego są 

zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej. 

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl, w świetlicy 

szkolnej, bibliotece, sekretariacie szkoły. 
 

 

 

STAN: 01.09.2020r. 


