
REGULAMIN ŚWIETLICY 

Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  

 w Czeladzi 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania określone w statucie szkoły oraz działania wychowawczo-opiekuńcze 

zawarte w programie profilaktyczno- wychowawczym.  

2. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest 

załącznikiem do statutu szkoły. 

3. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły. 

4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie lub 

świetlicy szkoły kompletnie wypełnionych przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

„Deklaracji uczestnictwa w zajęciach świetlicowych” oraz „Karty uczestnika 

świetlicy”. 

5.  Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora 

szkoły z  powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczania na lekcje religii, 

zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub języka obcego. 

6. Nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasie I-III jest odpowiedzialny za 

doprowadzenie uczniów do świetlicy. 

7. Uczniowie klas I-III wychodzący ze świetlicy na zajęcia dodatkowe są odbierani 

i przyprowadzani po zajęciach do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dodatkowe. 

8. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby 

przez nich upoważnione na piśmie. 

9.  Uczeń może samodzielnie opuszczać świetlicę wyłącznie w przypadku złożenia przez  

rodzica/prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia o zgodzie na samodzielne 

powroty dziecka do domu. 

10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane 

do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych 

opiekunów piśmie. 



Zadania świetlicy 

1. Zapewnienie opieki uczniom, szczególnie przed rozpoczęciem oraz  po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych. 

2. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz gier 

i zabaw ruchowych. 

3. Pomoc w odrabianiu lekcji. 

4. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych 

i wychowawczych. 

5. Kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

- zorganizowanej opieki wychowawczej, 

- życzliwego traktowania, 

- poszanowania godności osobistej, 

- uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, 

- zgłaszania własnych propozycji zabaw, 

- korzystania z wyposażenia świetlicy, 

- pomocy przy odrabianiu lekcji. 

 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

- przestrzegania regulaminu świetlicy, 

- przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych 

i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy, 

- przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, 

- kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

- dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

- stosowania się do poleceń wychowawców, 

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

- informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy. 

 
 



Dokumentacja pracy świetlicy 
 

1. Regulamin świetlicy szkolnej. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Sprawozdania z działalności świetlicy (półroczne i roczne). 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Lista obecności uczniów. 

 

Postanowienia końcowe 
 

6. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na 

stronie internetowej szkoły. 

7. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 


