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Załącznik nr 8 
 
 
 
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 11 

W KIELCACH 
 

„Powiedz dziecku, że jest dobre, 
że umie, że potrafi” 

Janusz Korczak 
 
 
 

Postanowienia 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 Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. 

2. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 
na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów)-na ich wniosek lub organizację dojazdu do 
szkoły, lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.  

 
 
 

Cele i zadania świetlicy 
 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 
przed i po zajęciach  lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do 
nauki własnej oraz rekreacji, zapewnienie kulturalnej rozrywki i zabawy. 

2. Do zadań świetlicy należy : 

• Organizowanie opieki 

• Organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce 

• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

• Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

• Odkrywanie i rozwój zainteresowań 

• Organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kultury życia codziennego 

• Rozwijanie samodzielności i aktywności 

• Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości 
i dbałości o własne zdrowie 

• Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami ,pedagogiem i psychologiem 
szkolnym 

• Zapewnienie możliwości spożycia gorącego posiłku (obiad dwudaniowy) 
 
 
 

Organizacja pracy świetlicy 
 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 6.30-16.30.Czas i godziny pracy dostosowane 
są do potrzeb środowiska. 

2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia  w grupach wychowawczych. 
3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 

dziecka. 
4. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób.  
5. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz dziennego rozkładu zajęć. 
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6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym 
w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodziców niepełnosprawnych, dzieci z rodzin 
wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający do szkoły. 

7. Opieką wychowawczą mogą być również objęci uczniowie nie zapisani do świetlicy po 
uzgodnieniu z  kierownikiem świetlicy. 

8. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z religii oraz lekcji wf. 
9. O przyjęciu do świetlicy rozstrzyga kierownik świetlicy z radą wychowawczą nauczycieli świetlicy, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
10.  Kwalifikowania i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów)  dziecka. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły. 
11.  Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie w godzinach pracy 

świetlicy. 
 
 
 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 
 

1. Wychowanek ma prawo do: 

• właściwie zorganizowanej opieki 

• życzliwego  traktowania 

• swobodnego wyrażania myśli i przekonań 

• wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami 

• zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

• poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą  

• korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy 
2. Wychowanek jest zobowiązany do: 

• przestrzegania postanowień zawartych w opracowanych wspólnie z dziećmi „Naszych 
prawach i obowiązkach” 

• współpracy w procesie wychowania 

• przestrzegania zasad współżycia w grupie 

• pomagania słabszym, niepełnosprawnym rówieśnikom 

• uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy 

• dbania o wyposażenie świetlicy, ład i porządek 

• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowania 

• dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
 
 
 

Nagrody i kary 
 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to: 
1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy 
2. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy 
3. Nagroda rzeczowa  

Stosowane kary to: 
1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy 
2. Uwaga w zeszycie korespondencji lub ustne powiadomienie rodzica 
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy 
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 
5. Zawieszenie lub skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

 
 

Pracownicy świetlicy 
 

1. W świetlicy zatrudnia się kierownika świetlicy i pracowników pedagogicznych. Dyrektor 
określa zakres zadań kierownika, a on zakres zadań wychowawców. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 
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 Zadania  nauczyciela świetlicy 
 

1. Realizacja zadań wynikających ze Statutu szkoły i Regulaminu Świetlicy Szkolnej 
2. kwalifikowanie uczniów do świetlicy 
3. Sporządzanie planów pracy 
4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji. 
5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami  
6. Dbałość o bezpieczeństwo wychowanków 
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne 
8. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce 
9. Dbałość o estetykę świetlicy i aktualny wystrój pomieszczeń 
10. Udział i zaangażowanie w życie szkoły 
11. Przestrzeganie przepisów BHP 

 
 
 

 Dokumentacja świetlicy 
 

1. Regulamin świetlicy 
2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, miesięczne plany pracy grup 

wychowawczych 
3. Dzienniki zajęć 
4. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy 
5. Kronika świetlicy 
6. Ramowy rozkład dnia 
 

 
 
 
 

Sporządził                                   Zatwierdził 
Kierownik świetlicy:       Dyrektor szkoły: 
J. Olesińska                                  Dorota Szpaderska 

 

 

 
 
 
 
 


