
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 

z dnia 23 sierpnia 2022r 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W JELENIEJ GÓRZE 

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej 

działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych. 

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 

rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 

do samodzielnej pracy umysłowej. 

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych (także na świeżym powietrzu). 

3) Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowawczych. 

4) Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego oraz zdrowego odżywiania. 

5) Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy oraz 

pedagogiem szkolnym. 

 

II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY. 

 

1.  Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów. 

3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 

dzieci. 

4. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 

szkole. 

5. Świetlica czynna jest w godzinach: od 6:30 do 7:30 oraz od 8:00 do 17:00. 

6. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy do godziny 17:00. 

 

 

W RAZIE NIEODEBRANIA DZIECKA DO GODZINY 17:00 tj. zakończenia pracy świetlicy, 

będą wyciągane następujące konsekwencje: 

 

➢ PO RAZ PIERWSZY: rozmowa wyjaśniająca zaistniałą sytuację z wychowawcą 

świetlicy. 

➢ PO RAZ DRUGI: rozmowa wyjaśniająca z dyrektorem szkoły, wychowawcą świetlicy i 

pedagogiem szkolnym.   

 

W sytuacji gdy rodzic nie odbierze dziecka do godziny 17:00, a nauczyciel sprawujący opiekę 

nie może skontaktować się telefonicznie (rodzic nie odbiera telefonu) z rodzicem (prawnym 

opiekunem) – zawiadamia policję. 

 

 

7.   Każde dziecko uczęszczające do świetlicy ma możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej: 



1) W czasie obiadu przebywa pod opieką wychowawcy lub za zgodą rodziców chodzi do 

stołówki samodzielnie. 

2) Dzieci spożywają obiad w godzinach 11:30-14:00. 

8.   Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

 

 

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły zgodnie z potrzebami rodziców. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy: 

1) Uczestnicy zajęć mają prawo do: 

     a) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

     b) swobody kulturalnego wyrażania myśli; 

     c) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. 

 

            2) Wychowanek jest zobowiązany do: 

                 a) przestrzegania kultury współżycia społecznego; 

                 b) pomagania słabszym; 

                 c) dbałości o ład i porządek; 

                 d) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

                 e) wykonywania poleceń nauczyciela-wychowawcy; 

                 f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego i innych uczestników świetlicy szkolnej; 

                 g) pozostawienia tornistra, kurtek i obuwia w wyznaczonym miejscu w świetlicy; 

                 h) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

                 i) natychmiastowego informowania wychowawców świetlicy o wszelakich wypadkach 

oraz złym samopoczuciu 

                 j) aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 

W razie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury współżycia w grupie uczeń może 

zostać przeniesiony do innej grupy świetlicowej. Przeniesienie następuje po konsultacjach 

wychowawców świetlicy, dyrektora/wicedyrektora szkoły/pedagoga szkolnego (spotkaniu 

zespołu wychowawczego), w obecności rodziców (opiekunów prawnych). 

 

4. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

 

5.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krókotrwałym 

oddaleniu się. 

 

6.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP iPPOŻ przez 

nauczycieli świetlicy. 

  

7.Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez 

dziecko mienia świetlicy rodzice  (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy. 

 

8.W świetlicy dzieci nie  mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów 

przyniesionych z domu. 

 

9.Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 



10. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

 

11. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane do Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy. 

 

12.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie 

oświadczenie. 

 

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy przez wskazaną osobę. 

 

14.Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby 

niepełnoletnie za zgodą rodziców i opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim 

rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. W takim 

wypadku wymagana jest pisemna zgoda rodzica o wzięciu odpowiedzialności za wyjście dziecka ze 

świetlicy szkolnej w towarzystwie niepełnoletniego rodzeństwa. 

 

15. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w 

czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

  

16. Zgodnie z ustaleniami wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami prawnymi) pobierana 

jest dobrowolna opłata. Stawka ustalana jest raz w roku. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na 

potrzeby świetlicy. 

 

17.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 

wychowawcą klasy. 

 

18. Wychowawcy klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględniają 

opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy. 

 

19. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. 

 

20. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi  wypisać dziecko ze świetlicy, 

powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

 

21. Wychowawcy świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły o 

problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej. 

  

22.Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i 

punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

 

23. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin. 

 

 

IV. PRACOWNICY ŚWIETLICY 

 

1.Pracownikami świetlicy są nauczyciele -wychowawcy. 

2. Pracownicy  świetlicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły 

3. Dyrektor Szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli- 

wychowawców. 



 

 

V. DOKUMENTACJA 

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, 

2. Miesięczny plan pracy grup wychowawczych, 

3. Dzienniki zajęć w postaci elektronicznej VULCAN dla każdej grupy. 

4. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy. 
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       J. Trzeciak 

       A. Fluder 
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