
  

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej 

w Gostyninie 

 Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy w Szkole Podstawowej  nr 1 

im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

 

§ 2 
Definicje pojęć występujących w regulaminie: 

1) rodzice – należy rozumieć  rodzice lub opiekunowie prawni dziecka; 

2) wychowawca – należy rozumieć wychowawca świetlicy szkolnej 

3) karta zgłoszenia – należy rozumieć karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

4) strona internetowa – należy rozumieć strona SP1: www.sp1gostynin.edu.pl 

 

§ 3 
1. Świetlica jest zorganizowana dla grup przedszkolnych i uczniów klas I-IV Szkoły Pod-

stawowej Nr 1w Gostyninie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy swoich rodziców , organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagają-

ce zapewnienia im opieki w szkole. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy. 

3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele i wychowawcy świetlicy. 

4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. 

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 

6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy 

uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 

Rozdział 2 

Założenia organizacyjne 

1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:45 do godziny 16:30. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń 

składanych przez rodziców. 

3. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania 

na zajęcia edukacyjne np. wychowania fizycznego, religii. 

4. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. 

5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego na-

uczyciela nie może przekraczać 25 wychowanków. 

6. Uczniowie objęci zajęciami świetlicowymi podzieleni się na grupy wiekowe. 

7. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelni-

cze,  żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

8. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/


9. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do organizacji danego roku szkolnego oraz po-

trzeb dzieci. 

10. Godziny pracy świetlicy w dniu, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa 

dyrektor. 

 

Rozdział 3 

Zasady funkcjonowania świetlicy 

 

§ 1 

 

Do zadań wychowawców świetlicy należy: 

1)  opieka nad powierzoną grupą wychowanków; 

2)  zapoznanie uczniów z ich prawami oraz z zasadami zachowania obowiązującymi  

 w świetlicy; 

3)  organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu; 

4)  przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych; 

5)  organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

6)  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 

7)  kształtowanie nawyków higieny i czystości (dbałość o estetykę pomieszczenia); 

8)  rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 

9)  współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym; 

10)  prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, dokumentacja dotycząca dziecka); 

11)  opracowywanie regulaminów, rocznego planu pracy oraz planów miesięcznych, spra-

wozdań. 

 

§ 2 
1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same 

przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, za-

jęciach pozalekcyjnych. 

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje  

w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi sa-

modzielnie ze świetlicy. 

3. Dzieci do 7 roku życia odbierane są ze świetlicy tylko przez osoby dorosłe( wcześniej pi-

semnie wskazane przez rodziców).Uczniowie klas II i III odbierani są przez osoby pi-

semnie upoważnione przez rodziców. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy 

musi mieć pisemną zgodę rodziców  z zapewnieniem przez rodziców, że biorą za dziecko 

odpowiedzialność na siebie. 

a) Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę 

i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze 

ze szkoły do domu. 

b) Osoby upoważnione do odbioru dzieci wpisują wraz z danymi tej osoby do karty 

świetlicowej, a wychowawca świetlicy wpisuje do dziennika i przechowuje upo-

ważnienia. 

4. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic i musi ono 

zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czy-

telny podpis rodzica . 



5. Odbiór dziecka potwierdzany jest poprzez złożenie podpisu wraz z godziną w Rejestrze 

wyjść. 

6. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki szkolnej na świetlicę. 

 

Rozdział 4 

Rekrutacja dzieci do świetlicy 

 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny jest pisemna deklaracja ro-

dziców tzw. Karta zgłoszenia (zał. 1). 

2. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony interne-

towej. 

3. Termin składania Kart zgłoszenia podawany jest na tablicy ogłoszeń i stronie interneto-

wej. 

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje po rozpatrzeniu Kart zgłoszeń przez komisję  

w składzie wicedyrektor szkoły i wychowawcy świetlicy. 

5. Rezygnację z udziału dziecka w zajęciach świetlicowych rodzice zobowiązani są zgłosić 

wychowawcy świetlicy. 

6. Dziecko zostaje wykreślone z listy w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nie-

obecności na zajęciach. 

 

 

Rozdział 5 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo do:  

1) Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej 

2) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej 

3) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie 

świetlicy i poza nią 

4) Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych 

5) Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych 

6) Pomocy w nauce 

7) Życzliwego i podmiotowego traktowania 

8) Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień 

9) Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, 

zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy 

10) Respektowania praw dziecka. 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do:  

1) Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy 

2) Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 

3) Dbania o honor szkoły i godnie ją reprezentować 

4) Respektowania poleceń nauczyciela 

5) Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom 

szkoły. 

6) Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, zapobiegać 

przejawom przemocy, zarozumialstwa 

7) Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania  o estetykę ubioru. 

 



Rozdział 6 

Nagrody i kary wobec wychowanków 

1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może 

otrzymać nagrodę. 

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział  

w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, 

kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozy-

tywnym przykładem dla innych. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych 

członków społeczności szkolnej. 

4. Nagrody:  

1) Wyróżnienie - pochwała wobec grupy 

2) Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy 

3) Pochwała przekazana rodzicom  

4) Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego 

5) Nagroda rzeczowa 

6) Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły 

7) Dodatnia punktacja przekazana wychowawcy klasy, mająca wpływ na ocenę  

z zachowania 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególno-

ści za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. 

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy i uczniów 

czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świe-

tlicowych. 

7. Kary:  

1) Upomnienie ustne na forum grupy 

2) Upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy 

3) Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów) 

4) Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy 

5) Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły 

6) Ujemna punktacja przekazana wychowawcy klasy, mająca wpływ na ocenę z za-

chowania. 

  

Rozdział 7 

Sytuacje wyjątkowe 

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten 

fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi  ucznia. 

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:30 wychowawca podejmuje następujące 

działania:  

1) Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku innego pracownika szkoły. 

2) Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami , osobami upoważnionymi do odbioru 

dziecka 

3) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub 

osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia wychowawcę klasy,  

a następnie policję 

4) Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosił się po 

dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:  



1) Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły lub wicedyrektora lub wychowawcę. 

2) Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypad-

ku odmowy powiadomić policję  

3) Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upo-

ważnioną 

4) Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić wycho-

wawcę i policję  

5) Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podję-

tych działań. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpra-

cy z wicedyrektorem, który nadzoruje pracę świetlicy. 

2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i stanowi integralną część 

dokumentacji szkolnej zgodnie ze statutem. Jest jedynym obowiązującym regulaminem 

świetlicy. 

4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regu-

laminu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

  



1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych za-

jęciach. 

2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie. 

3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy. 

4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową. 

5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych. 

6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam. 

7. Biorę aktywny udział w zajęciach. 

8. Staram się cicho pracować i bawić. 

9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wy-

konać. 

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć. 

11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie. 

12. Dbam o porządek w sali. 

13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie. 

14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy. 

15. Szanuję cudzą i swoją własność. 

16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy. 

17. Dbam o higienę osobistą. 

18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska. 

19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku. 

20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie. 

21. Stosuję zasady szkoły dobrego wychowania. 

  


