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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” 

 

 

I. Cele i założenia ogólne świetlicy szkolnej 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają 

zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

 Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed i po lekcjach. 

 Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu  

i środowisku lokalnym). 

 Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

 Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym 

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

 Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 8.15, 

od 12.05 (lub później, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danej klasy) do 18.00. 

 Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I-VI. 

 Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy są zobowiązani do odebrania dziecka przed 

godziną 18.00. 

 Rodzice (opiekunowie) zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicy poprzez pisemną 

deklarację. 
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 W świetlicy szkolnej obowiązują takie same normy zachowania jak w szkole. Rodzice są 

na bieżąco informowani o zachowaniu dziecka w świetlicy. Przyjęcie informacji 

potwierdzają podpisem w założonych oddzielnych dla każdej klasy zeszytach 

wychowawczych. 

 Wychowawca klasy wystawiając ocenę śródroczną i roczną z zachowania na koniec roku 

szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy. 

 Rodzice dzieci samodzielnie, okazjonalnie opuszczających świetlicę zobowiązani są 

każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy i pisemnie złożyć odpowiednie 

oświadczenie. 

 Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby 

niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim 

rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). 

 W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy pisemnie 

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy, pisząc stosowne oświadczenie. 

 Osoby wskazane przez rodziców do odbioru dziecka muszą okazać dowód osobisty. 

 W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą 

koszty naprawy. 

 Pobyt dziecka w świetlicy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Świetlicy. 

 

III. Dokumentacja świetlicy 

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, 

 dziennik zajęć, 

 karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

 

 

 

 

 


