
REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR   5 

im.  MARII  KONOPNICKIEJ  W  EŁKU 

 

 

Podstawa prawna 

 
Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle 

związana z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy 

opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem 

Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy). 

2. Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad 

dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania 

edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z uczniem (kształcenie 

umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia 

pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, 

oddziaływanie wychowawcze i pracę dydaktyczną. 

3. Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny 

 i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny  

i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki rodziców z kontynuacją działań 

wychowawczo – opiekuńczych szkoły. 

 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej 
 

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na 

terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę 

zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym 

czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami  

i potrzebami. 

W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek 

(regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), 

rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

 

 



1. Do zadań świetlicy należy w szczególności  

 organizowanie opieki,  

 organizowanie pomocy w nauce,  

 tworzenie warunków do nauki własnej,  

 przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

 rozwijanie samodzielności i aktywności, 

 współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy, 

 a także z pedagogiem szkolnym oraz środowiskiem lokalnym szkoły 

Świetlica realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami (m.in. gra, zabawa, 

konkurs, wycieczki i inne , angażujące całą ich osobowość). Wyodrębniając rodzaje zajęć, 

brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele. 

Różnice indywidualne między dziećmi sprawiają, że należy podejmować wobec każdego  

z nich odmienne działania wychowawcze. Oznacza to konieczność liczenia się ze stanem 

psychofizycznego rozwoju dziecka oraz warunkami środowiskowo – wychowawczymi,  

w jakich wzrasta. 

III. Założenia organizacyjne 
 

1. Świetlica czynna jest w godzinach: od 6.45 do 16.00. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób. 

5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:  

a) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający  

na zajęcia lekcyjne, 



b) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice oraz wyznaczone przez nich 

osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach 

uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty 

zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia  rodziców. 

7. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej   

i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach. 

8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania kontraktu 

świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

 

IV.  Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 
 

1. Uczeń ma prawo do:  

 

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 

 

2. Uczeń jest zobowiązany do:  

 

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

b) przestrzegania zasad obowiązujących w grupie, 

c) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

d) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

e) respektowania poleceń nauczyciela, 

f) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

g) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

h) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek. 

 



V.  Dokumentacja świetlicy 

 
1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi 

w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka. 

2. Regulamin świetlicy szkolnej. 

3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.  

4. Dzienniki zajęć. 

 

 

 

 


