
Regulamin Świetlicy  

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mikluszowicach  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 

§1 

1.   Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej  działalności  

szkoły podstawowej. 

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie  dzieciom właściwej opieki, tworzenie 

warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz dbanie o właściwy rozwój 

osobowości. 

3. Zadaniem świetlicy jest realizowanie zadań wynikających ze Statutu Szkoły 

Podstawowej oraz prowadzenie planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji 

celów dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego. 

§2 

Szczegółowe kryteria przyjęć dziecka do świetlicy: 

1. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonują się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.  

2. Karta Zgłoszenia znajduje się u wychowawcy świetlicy, w sekretariacie szkoły 

oraz na stronie www.mikluszowice.pl  

3. Zapisy odbywają się w miesiącu czerwcu, jednak nie później niż tydzień przed 

końcem roku szkolnego.  

4. Szkoła informuje rodziców o zapisach dzieci do świetlicy na dany rok szkolny, 

poprzez pisemne ogłoszenie umieszczane na tablicy informacyjnej dla rodziców w 

budynku szkoły. 

5. O przyjęciu dzieci decyduje Komisja powoływana przez dyrektora szkoły. 

6.  Lista dzieci przyjętych do świetlicy ogłaszana jest w ostatnim tygodniu czerwca. 

7. Ilość dzieci przyjętych do świetlicy zależna jest od warunków organizacyjnych 

szkoły oraz zgodna z przepisami BHP. 

8. Do świetlicy na dany rok szkolny przyjmowani są w pierwszej kolejności: 

http://www.mikluszowice.pl/


a. Uczniowie dojeżdżający  

b. Uczniowie, których rodzice / prawni opiekunowie pracują. Konieczne 

zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie. 

c. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących. 

d. Dzieci, których najbliżsi członkowie rodziny mają orzeczony znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, 

albo niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

9. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności ciągłej trwającej dłużej niż 1 miesiąc 

dziecko będzie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy po 

wcześniejszym powiadomieniu rodziców/ opiekunów. 

10. Świetlica jest czynna w godzinach 11:50-15:30 (poniedziałek- piątek) oraz 

przed rozpoczęciem lekcji od 7:30 do 80:30 

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. Od godziny zakończenia zajęć w danym dniu odpowiedzialność za 

dziecko ponoszą rodzice/ opiekunowie dziecka.   

12. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych 

opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcy 

świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.  Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- 

wychowawcę świetlicy.   

13. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

 - samodzielnego wyjścia dziecka do domu. Upoważnienie to musi zawierać     

informacje o godzinie wyjścia dziecka, datę i podpis rodzica / prawnego     

opiekuna,  

 - odbierania dziecka przez inne osoby niż podane we wcześniejszym 

oświadczeniu. 

14.  Dziecko może wyjść ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne wyłącznie 

na podstawie pisemnej informacji od rodziców.   

§3 

Do podstawowych zadań świetlicy należy: 



1. Zapewnienie opieki po zajęciach lekcyjnych, szczególnie uczniom dojeżdżającym.   

Pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu zadań,  organizowanie 

gier i zabaw uwzględniających potrzeby uczniów. 

2. Tworzenie warunków dla rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień. 

3. Współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych szkoły.   

4. Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej; 

a) wdrażania ucznia do samodzielnej pracy umysłowej, 

b) rozbudowania zainteresowań ucznia, 

c) poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt  

z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia. 

§4 

1. Dokumentację pedagogiczną świetlicy stanowi dziennik zajęć oraz roczny plan pracy. 

       Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy oraz         

jego przestrzegania. 

       Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna 

świetlicy.  

     Uczeń może opuścić świetlicę tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica 

przedłożonej wychowawcy świetlicy (kartki z oświadczeniem rodzica powinny być 

dostarczone w niezniszczonym stanie i zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę i podpis 

rodzica/opiekuna). Kartki przechowywane są przez wychowawców świetlicy do końca 

roku szkolnego. 

       Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą 

wychowawcy świetlicy. 

       Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, będą 

obciążeni pełną odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

       Uczniom nie wolno przebywać w szkolnej świetlicy bez wiedzy wychowawcy 

świetlicy. 



        Wychodzenie na boiska i place zabaw dozwolone jest tylko pod opieką nauczyciela. 

§5 

Wychowanek ma prawo: 

1. Właściwe zorganizowanie opieki.  

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.  

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.  

4. Opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych w świetlicy i poza ich terenem.  

5. Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.  

6. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 

trudności w nauce.  

7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.  

8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego               

w wyposażeniu świetlicy pamiętając o jego poszanowaniu. 

9. Współpracy w zakresie wychowania i terapii. 

10. Przestrzegania zasad kultury współżycia. 

11. Pomagania słabszym.  

12. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych.   

13. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

14. Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia na zajęciach w godzinach przed i po 

lekcjach.  

15.  Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku 

do wychowawców i kolegów.  

16. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. 

§6 

Wychowanek jest zobowiązany do: 

1. Poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń. 

2. Kulturalnego zachowania się. 



§7 

Uczniowie spożywający posiłki mają obowiązek: 

1. Przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze (oczekują na wychowawcę świetlicy 

przed drzwiami sali gimnastycznej). 

2. Podczas oczekiwania na posiłek zachować spokój, przestrzegać obowiązującej 

kolejki nie przepychać się. 

3. W czasie posiłku obowiązuje kulturalne zachowanie się przy stole oraz odnoszenie 

naczyń do okna zmywalni, po spożyciu posiłku uczniowie, powinni posprzątać 

swój stolik i zasunąć krzesło. 

4. Po zjedzonym posiłku nie wychodzą  ze stołówki pojedynczo lecz oczekują na 

całą grupę i nauczyciela.  

§8 

Korzystając ze świetlicy szkolnej uczniowie mają obowiązek: 

  

1. Po skończonych lekcjach przychodzić do świetlicy i swoją obecność zgłaszać 

wychowawcy. 

2. Zachowywać się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz 

wychowawcy. 

3.  Brać czynny udział w zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością, 

ale uczą, bawią i wychowują. 

4. Szanować sprzęt w świetlicy – osoby niszczące mienie świetlicowe muszą 

zrekompensować straty. 

5. Po skończonych zajęciach lub zabawie pozostawiać porządek, odkładając wszystko na 

swoje miejsce,  zachowywać ciszę w czasie przeznaczonym na naukę.  

6. Podczas oczekiwania na autobus uczniowie przestrzegają ustalonego porządku      

     (oczekują na opiekuna). 

§9 

Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu, poleceń wychowawcy świetlicy ) będą: 



otrzymywać uwagi; poinformowany zostanie wychowawca ucznia, pedagog,  dyrekcja 

szkoły; zawiadomiony zostanie rodzic/opiekun ucznia, 

§10 

W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. 

 

 

 

Mikluszowice, 29.08.2019 r. 


