
REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RADZIONKOWIE

§1.  Założenia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele 
i  zadania  szkoły,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  treści  i  działań  wychowawczo-
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 
zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach bezwzględnie nieprzekraczających 25 osób.

4. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem wieku wychowanków.

 §2. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Wychowawcy w świetlicy szkolnej :

• zapewniają  zorganizowaną  opiekę  wychowawczą,  pomoc  w  nauce  oraz 
odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań;

• kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;

• rozwijają zainteresowania oraz zdolności;

• wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;

• udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

• organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;

• współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;

• sprawują opiekę nad dożywieniem;

Do zadań świetlicy należy:

• organizowanie  opieki,  pomocy  w  nauce,  tworzenie  warunków  do  nauki  własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

• 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 samorządności;

• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

• organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań;

• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.



§3. Założenia organizacyjne

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas I – VI, w tym w szczególności dzieci rodziców 
z  rodzin  niepełnych,  wielodzietnych  i  wychowawczo  zaniedbanych.  Uczniów,  którzy 
muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację 
dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności  wymagające  zapewnienia  uczniowi  opieki 
w szkole np. uczniowie nie uczęszczający na zajęcia etyki/religii, oraz innych planowych 
zajęć edukacyjnych, uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu 
nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowania  uczniów do  świetlicy  dokonuje  komisja  kwalifikacyjna,  w skład której 
wchodzą  wychowawcy  świetlicy,  wychowawcy  klas  I-III  oraz  pedagog  szkolny,  na 
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - Karty zgłoszenia do 
świetlicy szkolnej dostępnej u wychowawców świetlicy i w sekretariacie szkoły oraz po 
zapoznaniu  się  i  zaakceptowaniu  niniejszego  regulaminu  wraz  z  procedurami 
obowiązującymi w świetlicy.   

3. Karty o których mowa w punkcie 2 należy składać najpóźniej do  5 września 2014 r.

4. Liczba dzieci w grupach wychowawczych jest ograniczona do 25 osób.

5. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających możliwości przyjęć dzieci z zachowaniem 
zasad  bezpieczeństwa  określonych  przepisami  prawnymi,  DECYZJĘ  O PRZYJĘCIACH 
UCZNIÓW  PODEJMUJE DYREKCJA.

6. Dzieci zapisane do świetlicy, które bez uzasadnionego usprawiedliwienia nie uczęszczają 
do świetlicy, zostają skreślone z listy. W ich miejsce możliwe jest przyjęcie kolejnych 
uczniów  po  uzyskaniu  zgody  Dyrekcji.  W  przypadkach  zagrożenia  bezpieczeństwa 
innych dzieci  sprawca zostaje  czasowo zawieszony  (na okres  2  tygodni)  w prawach 
uczestnika  świetlicy.  W  tym  czasie  rodzice  zobowiązani  są  do zapewnienia  dziecku 
opieki.  W razie  braku poprawy w zachowaniu uczeń zostaje  skreślony z  listy  dzieci 
świetlicowych.  Decyzję  o  usunięciu  ucznia  ze  świetlicy,  na  podstawie  opinii  komisji  
kwalifikacyjnej, podejmuje Dyrekcja.

7. Uczniowie korzysta ją z opieki w świetlicy w godzinach 7:00 – 16:00.

8. Uczestnictwo  dzieci  zapisanych  do  świetlicy  w  zajęciach  świetlicowych  jest 
obowiązkowe.

9. Czas i sposób opuszczania świetlicy musi być z godny z danymi zawartymi w karcie 
zgłoszeniowej.

10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dzieci świetlicy muszą być przekazywane 
pisemnie.  W przypadku braku pisemnego oświadczenia  rodziców dziecko nie  będzie 
mogło  samodzielnie  opuścić  świetlicy.  TELEFONICZNE  ZAWIADOMIENIA  NIE  BĘDĄ 
BRANE POD UWAGĘ.

11. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dzieci dotyczy jedynie tych, które ukończyły 7 
rok życia.



§4. Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno  –wychowawczej  zatwierdzony przez  Radę Pedagogiczną 
na początku roku szkolnego.

2. Ramowy rozkład dnia.

3. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.

4. Dziennik zajęć.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

6. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

7. Regulamin świetlicy.

8. Procedury.


