
REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 17.15. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. Rodzic, który odebrał dziecko ze świetlicy szkolnej nie może pozwolić dziecku na 

zabawę z dziećmi przebywającymi w świetlicy. 

4. Rodzic nie przebywa ze swoim dzieckiem na placu zabaw. 

5. W świetlicy przebywają tylko dzieci zapisane do świetlicy szkolnej. 

6. Dziecko niezapisane do świetlicy szkolnej po lekcjach oczekuje wraz z wychowawcą na 

rodzica/opiekuna prawnego. 

7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem 

dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

9. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

10. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych 

przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP3, PSP itp. elektronicznych 

zabawek). 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych. 

12. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez 

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana 

jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi świetlicy. 

13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) 

rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). 

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

14. Składka świetlicowa jest dobrowolna. 



Zadania  świetlicy szkolnej: 

 Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej. 

 Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

 Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 
zakresie. 

 Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi. 

 Zapobieganie sytuacjom odrzucenia dziecka  przez grupę oraz sytuacjom 
agresywnym. 

 Całoroczne  integrowanie grupy poprzez różne formy gier, zabaw, wspólne prace 
plastyczne i techniczne. 

 Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji . 

 Ćwiczenia spostrzegawczości, myślenia, uwagi poprzez gry dydaktyczne, zagadki, 
rebusy, quizy oraz gry stolikowe. 

 Kształtowanie nawyków higieny osobistej, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia; 

 Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 

 Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz rodzicami. 

 Stworzenie wychowankom możliwości do spożywania  posiłków.  

 Kształtowanie kultury współżycia w zespole oraz prawidłowych postaw w relacjach 
międzyludzkich. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Wdrażanie dzieci do poszanowania oraz kultywowania tradycji staropolskich. 

 Podtrzymywanie tradycji związanej z przygotowaniem do świąt. 

 Rozwijanie czytelnictwa poprzez wspólne głośne czytanie, rozmowy o przeczytanych 
utworach. 

 Wdrażanie dzieci do czynnej formy wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu. 

 Kształtowanie możliwości twórczych i wyobraźni dzieci w pracach plastycznych przez 
ruch i muzykę. 

 Wychowanie proekologicznych. 

 Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 

 Kształtowanie właściwego i bezpiecznego korzystanie z dóbr przyrody. 

 Uczenie właściwej komunikacji z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych. 
 


