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Załącznik nr 14 

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

I. Cele i zadania świetlicy Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój 

osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:  

 

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po zajęciach lekcyjnych. 

2. Organizowanie zajęć odpowiadających zainteresowaniom i rozwijających uzdolnienia 

uczniów. 

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania – rozwijania            

u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej. 

4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie wielowymiarowej pomocy 

uczniom w różnych sferach rzeczywistości edukacyjnej. 

5. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami, wychowawcami klas                     

pedagogiem i psychologiem w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych 

szkoły. 

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, upowszechnianie zasad kultury 

osobistej. 

II. Założenia organizacyjne 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej od poniedziałku do piątku od 

godziny 6.45 do 15.15, czyli do odjazdu ostatniego autobusu (czas pracy świetlicy 

dostosowany jest do planu lekcji i planu dowozu/odwozu uczniów). 

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut. 

3. Opieką wychowawczą objęci są: 

a) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie są 

zobowiązani do złożenia „Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej”  

Za ucznia, który po przyjeździe autobusem szkolnym oraz po skończonych lekcjach 

/przerwie nie zgłosił się do świetlicy, odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie; 
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b) uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu 

nieobecności nauczyciela. Zapis „świetlica” dla klasy na zastępstwach traktowany 

jest jak każde inne zastępstwo. 

c) uczniowie którzy nie uczęszczają w lekcji religii. 

d) inni uczniowie za zgodą i wiedzą nauczyciela świetlicy. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych (są to grupy 

„ruchome” i nie mają charakteru stałego). Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać 25 osób. 

5. Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy jest 

dobrowolny. 

6. W świetlicy prowadzi się dzienny rejestr frekwencji uczniów. 

7. Od godziny 7.45 do 8.00 oraz w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie 

dojeżdżający przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

8. Uczniowie, którzy mają lekcje lub doraźne zastępstwo w świetlicy szkolnej, 

zobowiązani są oczekiwać na nie na parterze przed głównym wejściem prowadzącym 

do świetlicy. 

III. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej 

1. Uczniowie dojeżdżający oczekujący na rozpoczęcie lekcji opuszczają teren świetlicy      

o godzinie 7.45. Uczniowie, którzy wg planu rozpoczynają lekcje od drugiej i trzeciej 

godziny przebywają w świetlicy pod opieką nauczycieli. 

2. Po skończonych lekcjach/przerwie w oczekiwaniu na autobus szkolny uczeń 

dojeżdżający ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie dojeżdżający uczęszczający na wszelkie zajęcia dodatkowe (dotyczy 

również pobytu w bibliotece szkolnej) są zobowiązani dostarczyć nauczycielowi 

świetlicy potwierdzenie podpisane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Uczniowie dojeżdżający mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych na podstawie 

pisemnej zgody/prośby rodziców: całoroczne zwolnienie/zgoda na samodzielny 

powrót do domu („Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”) lub jednorazowe. 

Odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie ucznia do domu przejmują w tej sytuacji 

rodzice (lub jego prawni opiekunowie). Jest to, tożsame z tym, że uczeń nie wraca do 

domu autobusem szkolnym lecz innym środkiem transportu. 

5. Pisemne oświadczenie/zwolnienie od rodziców konieczne jest również w sytuacji, gdy 

uczeń zwalnia się „do miasta”. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia podczas 

pobytu poza szkołą ponoszą wówczas rodzice.  

6. W przypadku, gdy w danym roku szkolnym uczeń nie korzysta z przewozów 

szkolnych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani podpisać stosowne 

oświadczenie. 
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7. Uczeń zapisany do świetlicy, który przyjechał/został dowieziony do szkoły własnym 

środkiem transportu i będzie po lekcjach korzystał z odwozu jest zobowiązany zgłosić 

swoją obecność nauczycielowi świetlicy. 

8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu 

do domu. 

9. Uczeń któremu rodzice nie wyrazili zgody na samodzielny powrót do domu mogą 

odebrać ze świetlicy tylko rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których 

dane są wpisane do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela 

świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy/szkoły. 

11.  Nauczyciele świetlicy nie odpowiadają za ucznia, który samodzielnie opuścił teren 

szkoły w czasie kiedy powinien przebywać w świetlicy szkolnej. 

12. W czasie oczekiwania na odjazd do domu uczniowie przebywają w miejscu 

wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy; nie oddalają się od grupy bez jego zgody. 

13. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – wychowawcy 

świetlicy. 

14. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub 

uczniowie oczekujący na lekcje/dodatkowe zajęcia (za zgodą i wiedzą wychowawcy 

świetlicy). 

15. Na terenie świetlicy uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych 

(jedynie w wyjątkowych okolicznościach za zgodą nauczyciela). 

16. Każdy uczeń podczas pobytu w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania 

Regulaminu świetlicy oraz Statutu szkoły. 

17. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. 

Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

18. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania 

– uczeń ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie. 

19. O zachowaniu ucznia niezgodnym z Regulaminem świetlicy, nauczyciel świetlicy 

informuje wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń. 

20. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą 

nauczyciela świetlicy. Rodzice ucznia / prawni opiekunowie ucznia, który dokonał 

celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub 

częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

21. Nauczyciele świetlicy nie wypożyczają uczniom materiałów plastycznych na ich 

zajęcia lekcyjne. 

22. Wypożyczony przez pracownika szkoły sprzęt z pomieszczenia świetlicy na teren 

szkoły należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np. odtwarzacz CD, krzesło, 

nożyczki, inne pomoce dydaktyczne). 
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23. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu/klasie lub na boisku 

szkolnym. 

24. Wychowawca świetlicy opuszczając z młodzieżą teren świetlicy, umieszcza na 

drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. 

25. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. 

Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek: 

1. Przestrzegać Regulamin świetlicy. 

2. Każdorazowo zgłaszać swoją obecność (również po przyjeździe własnym środkiem 

lokomocji), chęć wyjścia ze świetlicy a także zwolnienia się nauczycielowi świetlicy. 

3. Usprawiedliwiać swoją nieobecność. 

4. Stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela świetlicy. 

5. Odjeżdżać do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji lub 

zajęć dodatkowych organizowanych przez gimnazjum. 

6. Dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć. 

7. Tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa. 

8. Współpracować w procesie wychowania. 

9. Zachowywać się tak, aby nie naruszyć godności osobistej innych osób. 

10. Przestrzegać zasad kultury słowa i bezpiecznego zachowania się. 

11. Przestrzegać Ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim. Ochrona języka 

polskiego polega m. in. na dbaniu o poprawne używanie języka i przeciwdziałanie 

jego wulgaryzacji (również w oparciu o art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 

12. Zostawiać odzież wierzchnią na korytarzu w wyznaczonym miejscu. 

13. Zgłaszać wszystkie przypadki złego samopoczucia. 

14. Sprzątać po sobie zostawiając ład i porządek. 

15. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicy i korytarza. 

16. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne, korzystać z nich tylko za zgodą nauczyciela. 

17. Szanować ciszę, spokój oraz pracę innych. 

18. Szanować własność szkoły i innych. 

19. Zabrania się uczniom podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego, 

biegania na terenie świetlicy oraz korytarza przed świetlicą. 
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Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanej opieki. 

2.  Aktywnego uczestniczenia i udziału w organizowanych zajęciach  

i przedsięwzięciach przed i po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć. 

3. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

4. Swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich. 

5. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć. 

6. Spożywania posiłków za zgodą nauczyciela. 

7. Poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną                 

i fizyczną. 

8. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z Regulaminem świetlicy oraz 

sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. 

9. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć 

indywidualnych. 

10. Wystawienia swojej pracy (prac) w antyramach, na sztalugach, itp. 

W stosunku do uczniów naruszających zasady niniejszego Regulaminu mają 

zastosowanie zapisy Statutu Szkoły. 

Na wychowawcach klas oraz świetlicy spoczywa obowiązek zapoznania uczniów                   

z niniejszym regulaminem. 

 

                                                                                                                             Dyrektor 

 

 

Witkowo, dnia 21.03.2014r. 


