
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ZSP MAZAŃCOWICE  

   

1. Świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze uczniom, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez 

rodziców/prawnych opiekunów.   

  

2. Dzieci przebywają w świetlicy szkolnej lub innych obiektach szkolnych przed i po 

zajęciach lekcyjnych, w czasie pracy rodziców/ opiekunów prawnych oraz z powodu 

innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki przez nauczycieli.  

  

3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów: 

  

a) Karty Zgłoszenia Dziecka w każdym roku szkolnym,  

  

b) Załącznika do karty zgłoszenia w każdym półroczu w celu::  

- określenie godziny pobytu dziecka w poszczególne 

dni tygodnia,   

- pisemne upoważnienie w przypadku: samodzielnego 

powrotu dziecka do domu lub odbierania dziecka 

przez inne osoby niż rodzic/opiekun prawny,  

  

4. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonują nauczyciele świetlicy i zależnie od potrzeb 

Komisja Opiekuńcza złożona z Dyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawców.   

  

5. W świetlicy organizowane są zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej. 

  

6. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia w godzinach od 700 do 

1600 .  

  

7. W świetlicy prowadzony jest dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest tematyka zajęć 

oraz frekwencja uczniów.   

  

8. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji ustnej lub pisemnej deklaracji 

rodziców / opiekunów prawnych o wypisaniu dziecka ze świetlicy.  

  

    

  

OBOWIĄZKI I PRAWA  NAUCZYCIELI  ŚWIETLICY  

  

  

1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków grupy świetlicowej 

od chwili przybycia do świetlicy do chwili wyjścia na zajęcia lekcyjne oraz po zakończeniu 

lekcji (od momentu przybycia do świetlicy) do czasu przekazania rodzicom/prawnym 

opiekunom lub zgodnie z pisemnymi deklaracjami rodziców.  

  

2. Nauczyciel świetlicy zezwala wychowankom przejść na lekcję 10 minut przed 

planowym rozpoczęciem zajęć (w czasie przerwy szkolnej, dyżuru nauczycielskiego).   



  

3. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu 

pracy.   

  

4. W sytuacji wystąpienia trudności wychowawczych, nauczyciel świetlicy ma obowiązek 

informować wychowawcę klasowego i pedagoga szkolnego o zachowaniu poszczególnych 

uczniów.  

  

5. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek zawiadomić rodziców/ prawnych opiekunów o 

problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy a dotyczących jego dziecka.   

  

  

  

OBOWIĄZKI RODZICÓW  / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

  

   

1. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzonego do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.  

  

2. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu 

Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.  

 

 3.Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo poinformować się na temat zachowania i 

funkcjonowania dziecka w grupie świetlicowej w ustalonym terminie.  

  

 4.Rodzice / prawni opiekunowie mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy,   

któremu podlega ich dziecko.   

 

5.Rodzice/prawni opiekunowie maja prawo informować się na temat zachowania i 

funkcjonowania dziecka w grupie świetlicowej w ustalonym terminie. 

  

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA   

  

1. Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców / prawnych opiekunów i w 

innych uzasadnionych przypadkach.   

  

2. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy natychmiast po przyjściu 

do szkoły lub po skończonych lekcjach.   

  

3. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać nauczycielowi potrzebę 

wyjścia z sali.   

  

4. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w 

świetlicy szkolnej i zasad BHP.  

  

5. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym 

dzieciom i nauczycielowi podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one 

bezpieczeństwu jego i innych dzieci.   



  

6. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać 

o porządek i estetyczny wygląd sali.   

  

7. Wychowanek ma obowiązek oszczędnie gospodarować materiałami, szanować gry i 

pomoce dydaktyczne.  

  

8. W czasie pobytu w świetlicy pożądane jest właściwe zachowanie:   

  

a) właściwe zachowanie się w czasie zajęć świetlicowych wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz kolegów;   

b) dbałość o czystość osobistą i kulturę bycia na co dzień;   

c) uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;   

d) wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami,  

e) kulturalne spożywanie posiłków. 

  

  

WYRÓŻNIENIA   

  

1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy (w grupie, na forum klasy, na szkolnym 

apelu). 

  

2. Wyróżnienie w formie pisemnej - wpis do dokumentacji świetlicy.   

  

3. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.   

  

  

KARY   

  

1. Upomnienie uczniów przez wychowawcę świetlicy (indywidualnie, na forum grupy, klasy, 

w rozmowie z rodzicem / prawnym opiekunem),  

2. Pisemna uwaga w zeszycie korespondencji ucznia do wiadomości rodzica i wychowawcy 

klasy.  

  

3. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy (decyzja Komisji Opiekuńczej).   

 

Zatwierdzony przez Dyrektora i na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2016r. 

  


