
 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

SPORTOWEJ W CZŁUCHOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH 

OLIMPIJCZYKÓW W CZŁUCHOWIE 

Podstawa prawna: art. 105 z 14 grudnia r. – Prawo oświatowe   (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ), 

Statut Szkoły Podstawowej Sportowej 

 
  

       § 1 Postanowienia ogólne   

 

           Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w Planie pracy świetlicy oraz w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy   

 i tygodniowego rozkładu zajęć.  Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy  

pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizycznych. 

 

§ 2  Cele i zadania świetlicy szkolnej 

 

1. Działalność świetlicy szkolnej ma na celu: 

a) zapewnić opiekę wychowawczą dzieciom przebywającym w świetlicy; 

b) wspierać pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli i 

wychowawców; 

c) zapewnić warunki do odpoczynku, zabawy, nauki; 

d) zagospodarować uczniom czas wolny; 

e) pomóc uczniom w nauce, odrabianiu pracy domowej; 

f) rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci, 



g) organizować rozrywki i zabawy; 

h) rozwijać sprawność, wspomagać prawidłowy rozwój fizyczny poprzez organizację 

zabaw ruchowych; 

i) pomóc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron; 

j) przyzwyczajać do samodzielnego myślenia; 

k) budować w dzieciach poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły; 

l) pomóc w nabywaniu umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami; 

m) kształtować dobre nawyki kultury życia codziennego; 

n) wdrażać i rozpowszechniać zdrowy styl życia; 

o)  współdziałać z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem 

lokalnym. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

a)  organizowanie opieki; 

b) organizowanie pomocy w nauce; 

c) tworzenie warunków do nauki własnej;  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów; 

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 

 rozwój fizyczny; 

g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności; 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

  

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas I –VIII  szkoły podstawowej, którzy maja 

potrzebę przebywania dłużej w szkole ze względu na czas  pracy  rodziców  oraz innych 

okoliczności. 



2. Do świetlicy uczęszczają również uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii/ etyki, 

wychowania do życia w rodzinie, zajęciach sportowych oraz innych planowanych 

zajęciach edukacyjnych. 

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.   

4. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w 

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.00-17.30.                    

6. Świetlica realizuje zadania według rocznej organizacji  pracy opiekuńczo - wychowawczej 

świetlicy.  

7. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. 

8. Zajęcia  świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach, na boisku szkolnym 

lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

9. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie 

powinna przekraczać 25 osób. 

10. W świetlicy uczniowie nie powinni korzystać  z telefonów komórkowych  oraz innych 

urządzeń elektronicznych, zasady korzystania z telefonów określają odrębne procedury. 

11.  Uczniowie, przebywający w świetlicy  zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

Świetlicy. 

12.  Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

określa Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. 

 

§ 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 

1. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do:  

a) respektowania swoich praw i obowiązków; 

b) uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

d) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 



g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

h) odpowiednio zorganizowanej opieki wychowawczej w postaci zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego; 

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw; 

k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu 

sportowego, a także innych pomocy dydaktycznych; 

l) kontaktu telefonicznego z rodzicem po wcześniejszym poinformowaniu o takiej 

potrzebie wychowawcy świetlicy. 

2. Uczeń korzystający ze świetlicy jest zobowiązany do : 

a) przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa 

pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, 

podstawowych zasad higieny, dbania o  ład i porządek oraz szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy; 

b) stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy oraz innych pracowników szkoły; 

c) informować każdorazowo nauczycieli o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy; 

d) informować o wszelkich wypadkach oraz swoim złym samopoczuciu; 

e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych; 

f) ponosić odpowiedzialność za własne zachowanie; 

g) zostawić tornister/plecak w  wyznaczonym miejscu w świetlicy; 

h) spożywać posiłek w wyznaczonym miejscu w świetlicy, to jest przy stoliku. 

 

§ 5. Prawa i obowiązki rodziców dzieci  uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 

1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie maja prawo: 

a) zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy swoich  rodziców, organizacje dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole; 

b) w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o 

swojej decyzji nauczycieli świetlicy; 

c) do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy; 

d) konsultacji z wychowawcami świetlicy w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy 

telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem 

nauczyciela; 



e) zgłosić sprawy sporne do Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków; 

f) wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy szkolnej w 

określonym czasie lub pisemnie upoważnić osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, 

jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy. 

2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy w świetlicy; przekazania 

swojego dziecka pod opiekę nauczyciela świetlicy od godz. 6.00 i odebrania dziecka do 

godz. 17.30. 

3. Rodzice   zobowiązani są do zapoznania się i respektowania  Regulaminu Świetlicy, 

który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, sekretariacie, na stronie internetowej 

szkoły. 

 

§ 6. Współpraca z rodzicami 

 

1. Współpraca z rodzicami dziecka przyjmuje następujące formy: 

a) Bezpośredni kontakt– codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub 

przyprowadzaniu dziecka do świetlicy; 

b) rozmowy telefoniczne; 

c) pisemne informacje w zeszycie informacyjnym lub komunikatorze dziennika 

elektronicznego;  

d) semestralne spotkania z nauczycielami świetlicy.  

 

 

§ 7.  Nagrody i kary 

 

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

świetlicowych  oraz osoba działająca na rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę. 

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, aktywność                                                                                                                      

prospołeczną, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, 

przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy/zachowania/działania na 

forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych lub wspomagające 

realizację zadań świetlicy. 

2. Nagrody przyznawane na świetlicy: 

a) wyróżnienie – pochwała wobec grupy; 



b)  pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy; 

c)  pochwała przekazana rodzicom; 

d)  pochwała lub podziękowanie  Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków; 

e) nagrody rzeczowe. 

3. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Świetlicy Szkolnej i zasad dobrego zachowania, a w 

szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. Nauczyciel 

świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo 

przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów 

świetlicowych. 

4. Kary: 

a) upomnienie ustne na forum grupy; 

b)  upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy; 

c)  upomnienia lub nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. 

Polskich Olimpijczyków. 

 

 

§ 8. Zadania nauczyciela  świetlicy 

 

1.  Do zadań nauczyciela w świetlicy szkolnej:  

a) zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa; 

b) organizowanie zajęć w atrakcyjnej dla uczniów formie np. gier i zabaw; 

c) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów; 

d) wdrażanie do samodzielności i społecznej aktywności; 

e) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce 

uczniów, możliwość udział w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań; 

f) organizowanie uczniom aktywnego wypoczynku w formie spacerów, zabaw  na 

świeżym powietrzu, zajęć ruchowych; 

g) kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.; 

h) współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym; 

i) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;  

j) bierze udział w opracowaniu: Rocznego Plan Pracy Świetlicy, Regulaminu 

Świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy;  

k) realizuje Roczny Plan Pracy Świetlicy, z uwzględnieniem  ramowego rozkładu 



dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi;  

l) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy;  

m)  systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy; 

n)  przestrzega dyscypliny pracy, sumienne wypełniania obowiązki; 

o)  zapoznaje uczniów z Regulaminem Świetlicy i zasadami zachowania oraz 

monitoruje ich przestrzeganie; 

p) uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy;   

q) dba dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym; 

r) ma prawo do korzystania w swojej pracy z  pomocy merytorycznej  Dyrektora 

Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków oraz właściwych 

placówek i instytucji oświatowych; 

s) wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. 

Polskich Olimpijczyków i  składa roczne sprawozdania ze swojej działalności; 

t) współpracuje z dyrekcją placówki, rodzicami,  pielęgniarką szkolną, pedagogiem, 

psychologiem  i Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków .  

 

§ 9. Dokumentacja świetlicy 

 

1. Na dokumentację świetlicy składają się: 

a) Roczny plan pracy  opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej; 

b) Dziennik zajęć; 

c) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej; 

d) Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej; 

e) Regulamin Świetlicy Szkolnej.  

 

§ 10.  Wyposażenie świetlicy 

 

1. Świetlica szkolna jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację programu pracy  opiekuńczo – wychowawczej. 

2. Wyposażenie świetlicy: 

a) sprzęt audiowizualny, to jest: projektor, tablica multimedialna, zestaw 

nagłośnieniowy; 

b) sprzęt elektroniczny, to jest: komputer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-



kopiarka), telewizor, odtwarzacz CD; 

c) przybory do gier zespołowych i zabaw sportowych; 

d) akcesoria zabawkowe w postaci gier planszowych, puzzli, układanek, klocków 

itp.; 

e) czasopisma, książki; 

f) akcesoria do zajęć artystycznych, technicznych itp.; 

g) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

 

Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 39/2017/2018  

z dna 24 stycznia i wszedł w życie do zastosowania  z dniem podjętej uchwały 


