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                      REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

   w Szkole Podstawowej im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach 

 

I. Cele i zadania świetlicy 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej i odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, 

działalności kreatywnej, zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, 

uznania i kontaktów społecznych. 

2.  Do zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu uczniów w 

świetlicy, 

2) tworzenie warunków do prawidłowo przebiegającego procesu 

socjalizacji, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa podczas oczekiwania i dowożenia uczniów 

autobusem szkolnym, 

4) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas posiłków w stołówce 

szkolnej w czasie ustalonych dyżurów, 

5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze 

6) rozwijanie samorządności, 

7) rozbudzanie zainteresowań, 

8) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

9) zapewnienie opieki dzieciom nie uczęszczającym na lekcje religii 

10) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami  i 

pedagogiem. 

 

I. Organizacja pracy świetlicy 
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1.     Świetlica prowadzi zajęcia w dniach  w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole , a także w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych jeśli 

istnieje konieczność zapewnienia opieki dzieciom jej potrzebujących. 

2.     W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych opiekę nad dziećmi mogą 

sprawować również nauczyciele Zespołu Szkół w Dywitach. 

3.      W świetlicy mogą być organizowane zastępstwa doraźne w sytuacji w 

której niemożliwe jest  zorganizowanie innej formy opieki nad dziećmi. 

4.       Świetlica zapewnia opiekę dzieciom od godz.6:45 do godz.16:45 

5.       Świetlica prowadzi zajęcia w czterech grupach wychowawczych. 

6.       Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 osób. Przy 

tworzeniu grup wychowawczych w miarę możliwości uwzględniany jest wiek 

uczniów ale ze względu na specyfikę szkoły (szkoła wiejska, dzieci dojeżdżające) 

głównym kryterium jest miejsce zamieszkania dziecka. 

7.        Obecność jest sprawdzana codziennie. 

8.         Nauczyciel przygotowuje na każdy dzień tygodnia jedno zajęcie 

programowe. Prowadzi je w czasie dogodnym dla dzieci. Czas trwania zajęć 

zależy od ich treści, zainteresowań dzieci i ich aktywności. 

9.  Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o roczny Program 

Pracy Świetlicy ,skorelowany z Programem Wychowawczym Szkoły i 

Programem Profilaktycznym Szkoły, na podstawie którego każdy wychowawca 

świetlicy sporządza Indywidualny Plan Pracy uwzględniając zagadnienia 

umożliwiające realizację podstawy programowej. 

10. Wychowawcy świetlicy tworzą zespół, którego spotkania organizowane  

są przez przewodniczącego zespołu ,zgodnie z harmonogramem pracy na dany 

rok szkolny. 

11.          Przewodniczący zespołu wychowawców świetlicy prowadzi 

zebrania z rodzicami, które są protokołowane ( do wglądu w dokumentacji 

świetlicy). 

12.         Przewodniczący zespołu wychowawców  świetlicy składa 

sprawozdanie z działalności świetlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej 

szkoły, podsumowujących poszczególne okresy każdego roku szkolnego. 
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13.       W świetlicy organizowane są różne formy pracy z wykorzystaniem 

urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych będących na wyposażeniu szkoły, 

takich jak: sala gimnastyczna z wyposażeniem, pracownia komputerowa, 

sprzęt audiowizualny. W czasie gdy dzieci przebywają w świetlicy, mogą brać 

udział w  zajęciach plastycznych, ruchowych, rekreacyjno- sportowych, 

czytelniczych, grach i zabawach dydaktycznych, a także  odrabiają lekcje oraz 

mogą liczyć na pomoc w ich odrabianiu. 

14.         Działalność świetlicy szkolnej może być wspomagana finansowo 

przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej. Forma pomocy finansowej jest dobrowolna ( wpłata na fundusz 

świetlicowy lub wyprawka) 

15.       W przypadku zniszczenia mienia świetlicy przez ucznia, wychowawca 

informuje rodziców. Rodzice zobowiązani są do naprawienia szkody bądź 

pokrycia kosztów zakupu zniszczonej rzeczy. 

16.       Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są doprowadzane i odbierane 

przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, bądź osoby upoważnione 

pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Pisemne upoważnienie w 

tej sprawie rodzice lub opiekunowie prawni składają u nauczyciela świetlicy 

szkolnej. 

17. Dzieci nie są wypuszczane ,, na telefon”. 

18.       Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, wychowawcy klas pierwszych 

odbierają dzieci ze świetlicy i odprowadzają je do świetlicy po skończonych 

lekcjach. 

19. Dziecko ma obowiązek zgłosić się do świetlicy  po skończonych lekcjach 

i powiadomić o swoim przybyciu wychowawcę . 

20. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko,które 

nie zgłosiło się do świetlicy. 

21. Wychowawcy świetlicy zaprowadzają do stołówki wszystkich uczniów, 

którzy przebywają w świetlicy i jedzą obiady oraz pełnią tam dyżur w 

ustalonych godzinach. 

22. Specyficzną formą opieki świetlicowej jest: 

a) opieka nad dziećmi oczekującymi na autobus szkolny 
 ( odprowadzanie dzieci do autobusu) 
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b) dożywianie ( podwieczorek dla dzieci najdłużej przebywających w świetlicy) w 
zależności od zapotrzebowania i możliwości. 

 
1.  Prawa i obowiązki ucznia przyjętego do świetlicy szkolnej wynikają ze Statutu 
SP w Dywitach. Szczegółowo określa je  regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej. 
W/w regulamin opracowują wychowawcy świetlicy szkolnej. 
 

I. Wychowankowie świetlicy. 

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są  dzieci  wyłącznie z obwodu szkoły: 

a. dzieci z oddziału zerowego, wyłącznie dojeżdżające i oczekujące na      

najbliższy autobus, 

b. z klas I-VI, które są dowożone autobusem szkolnym i oczekują na 

lekcje lub na odwóz  do domu po zakończonych zajęciach, 

c. dzieci oczekujące na lekcje odbywające się w systemie 

dwuzmianowym, których rodzice pracują, 

d. dzieci z  klas I , w pierwszej kolejności dzieci z rodzin wielodzietnych*  i 

niepełnych**, których rodzice/rodzic pracuje, 

-  w zależności od liczby wolnych miejsc pozostałe dzieci z klas I. 

e.  dzieci z  klas I I, w pierwszej kolejności dzieci z rodzin wielodzietnych*  

i niepełnych**, których rodzice/rodzic pracuje, 

-  w zależności od liczby wolnych miejsc pozostałe dzieci z klas II 

f. w miarę możliwości organizacyjnych dzieci z klas III, w pierwszej 

kolejności młodsze rocznikowo. 

g. pozostałe  wnioski będą rozpatrywane w drugiej kolejności, w zależności 

od liczby wolnych miejsc. 

 

1.  Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 
rodziców/ opiekunów prawnych. Wnioski wydawane są od 1 kwietnia każdego roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma rozpocząć naukę w 
szkole. 

 

2. Wnioski składane są najpóźniej do 31 maja każdego roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole. 
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3.  Wnioski rozpatruje komisja kwalifikacyjna składająca się z wicedyrektora szkoły, 
nauczycieli-wychowawców świetlicy oraz pedagoga szkolnego. Listy dzieci przyjętych 
oraz nie przyjętych są ogłaszane najpóźniej  do końca czerwca i wywieszane na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

4.  Szkoła przedstawia liczbę miejsc dostępnych w rekrutacji  w miesiącu czerwcu 
(wynika ona z  arkusza organizacji pracy szkoły na dany rok, zatwierdzonego przez 
organ prowadzący). 
 

5.  Przyjęcie dziecka do świetlicy po 1 września jest uzależnione od ewentualnej 
liczby wolnych miejsc i od kolejności zgłoszeń. 

 

6.  Od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, 
przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły a następnie wójta. Tryb odwoławczy 
znajduje się w ,,Regulaminie kwalifikacji dzieci do świetlicy”. 

 

 

*rodzina wielodzietna to rodzina z trójką dzieci i więcej, 

** rodzina niepełna to matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko, ale nie 

żyjący w konkubinacie. 

 
 

 

 


