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15. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

I. Cele i zadania świetlicy. 

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz stworzenie odpowiednich warunków 

do nauki własnej i pomocy w nauce. 

 

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach. 

2. Pomoc w organizowaniu dojazdów uczniów do szkół. 

3. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych i 

wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej. 

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u ucznióa. właściwej postawy 

społeczno-moralnej. 

 

II. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej. 

1. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie klas I-VIII, którzy ze względu na dojazd do szkoły 

muszą dłużej przebywać w szkole. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela lub z powodu zwolnienia z lekcji (np. religia, j. 

niemiecki, w-f). 

3. Uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. 

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

oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy. 

5. Przed przybyciem do świetlicy należy dokonać zmian obuwia i ubrania wierzchniego.  

6. Obecność na zajęciach świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Frekwencja jest 

odnotowywana w dziennikach zajęć świetlicowych. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ 

na ocenę z zachowania ucznia na pierwsze półrocze i koniec roku. 

7. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z zajęć. 

8. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów, w której zawarta jest deklaracja o wzięciu na siebie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swojego dziecka w tym czasie. 

9. Pisemne oświadczenie od rodziców konieczne jest również w sytuacji, gdy uczeń nie wraca do domu 

autobusem szkolnym lecz innym środkiem transportu. Odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie 

ucznia do domu przejmują w takiej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie. Zwolnienie ucznia z zajęć 

świetlicowych może także odbyć się poprzez osobiste odebranie dziecka przez rodzica/prawnego 

opiekuna. 

10. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez 

wychowawcę świetlicy. 

11. Po każdych zajęciach uczniowie zobowiązani są do pozostawienia po sobie ładu i porządku. 

12. Za uszkodzenie sprzętu i wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe konsekwencje 

ponosi uczeń. Natomiast kosztami naprawy zniszczonego sprzętu szkolnego obciążeni są rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia.  

13. Każdy uczestnik świetlicy przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny. 

14. Po lekcjach uczeń oczekujący na odwóz autobusem szkolnym do domu w pierwszej kolejności ma 

obowiązek przebywania na ustalonych dla niego w danym dniu zajęciach dodatkowych (zajęcia 
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wyrównawcze, rewalidacje, koła zainteresowań, itp.). Jeżeli nie uczęszcza na tego typu zajęcia ma 

obowiązek przebywania na świetlicy. 

15. Uczeń przebywający na świetlicy jest zobowiązany: 

• wypełniać polecenia nauczyciela, 

• przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć, 

• zachowywać się kulturalnie, 

• stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa, 

• dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu 

• szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia 

świetlicowe. 

16. Obowiązuje zakaz opuszczania przez uczniów terenu szkoły aż do momentu odjazdu autobusów. 

17. Do autobusów szkolnych uczniowie wychodzą tylko pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur w 

świetlicy. 

18. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu, czyli: 

• Nie zgłaszają się przed lekcjami lub/i po nich do świetlicy szkolnej, 

• Wychodzą bez pozwolenia ze świetlicy, 

• Wychodzą bez pozwolenia poza teren szkoły, 

• Zachowują się niewłaściwie w świetlicy (np. nie utrzymują porządku w świetlicy, lekceważą 

słowa nauczyciela, używają wulgaryzmów, stosują przemoc słowną i fizyczną wobec innych 

uczniów) 

będą ponosić konsekwencje takich zachowań w formie kar przewidzianych w prawie szkolnym 

(Statut Szkoły, WZO). 

19. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć np. niewłaściwym zachowaniu uczniów, 

powtarzających się nieobecnościach, itp. zostaną powiadomieni: wychowawca klasy, pedagog 

szkolny i dyrektor oraz rodzice. 

 

 


