
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W MODLNEJ

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – 

wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Świetlica szkolna jest ona przeznaczona dla uczniów klas I-VII i uczniów gimnazjum. 

Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez wychowawców świetlicy 

(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom do wglądu.

Cele i zadania świetlicy

1. Nauczyciele świetlicy z początkiem roku szkolnego zapoznają wszystkich uczniów   z 

regulaminem świetlicy szkolnej

2. Nauczyciele świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:

 zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do  

rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań, 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. W świetlicy uczniowie mają też 

możliwość odrabiania lekcji. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia 

w grupie,

 rozwój zainteresowań oraz zdolności,

 wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

 organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczyneku,

 opiekę w czasie wydawania obiadów. 

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 organizowanie opieki, pomocy w nauce,  przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

 rozwijanie zainteresowań,

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny,

 upowszechnianie gier i zabaw logicznych, mających na celu rozwój intelektualny,



 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

 upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,

 rozwijanie samodzielności,

 współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne

1. Uczniowie dojeżdżający mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 

7.05 do 15.00, wyjątkowo uczniowie oczekujący na ostatni odwóz do 15.20.

2. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w różnych pomieszczeniach, na boisku 

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

pogodowe.

3. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają 

rodzice.

4. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:

 imię i nazwisko ucznia

 klasa

 data urodzenia

 adres zamieszkania

 informacje o odbiorze ucznia ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, 

które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać ucznia)

 oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie ucznia do domu

 kontakt z rodzicami (telefon)

 informacja o chorobach (np. alergie)

 odległość od miejsca zamieszkania do szkoły.

5. W momencie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują

Regulamin Świetlicy.

6. Nauczyciele otaczają opieką uczniów przebywających na terenie szkoły przed 

rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu, uczniów zapisanych do świetlicy jak i 

oczekujących na autobus.



7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu ucznia 

do domu.

8. Ucznia ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich

opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia ucznia do świetlicy 

szkolnej.

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o odbiorze ucznia ze świetlicy.

10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu 

wypełniają stosowne oświadczenie w karcie zgłoszenia do świetlicy.

11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu ucznia do domu ze świetlicy szkolnej 

musi być jak najszybciej zgłoszona do nauczyciela świetlicy i zapisana w formie 

stosowanego oświadczenia.

12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Nauczyciel świetlicy będzie wzywał innego opiekuna wymienionego 

w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany, pedagog szkolny lub w szczególnych 

przypadkach policja.

13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera ucznia ze świetlicy, oczekując na niego przed salą 

świetlicową. Nie można wywoływać ucznia przez telefon, umawiać się z nim przed 

szkołą.

14. W pracy z uczniami nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 

wychowawcami klas.

15. O niezgodnym z regulaminem świetlicy zachowaniu ucznia będzie powiadomiony 
wychowawca klasy oraz rodzice.

16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania konsultuje ją z nauczycielem 
świetlicy. Za zachowanie niezgodne z regulaminem świetlicy uczniowi grozi 
obniżenie oceny z zachowania na półrocze lub koniec roku szkolnego.



Obowiązki uczniów korzystających z opieki świetlicowej
1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy.

2.  Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 
krótkotrwałym wyjściu ze świetlicy  lub oddaleniu się w czasie zabaw na boisku 
szkolnym. Uczeń opuszcza świetlicę tylko za zgodą nauczyciela.

4. Uczeń uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy.

5. Uczniowie korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o 
sprzęt i wyposażenie świetlicy, estetyczny wygląd sali, nie niszczyć sprzętu, zabawek 
i gier.

6. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Zgłasza 
niezwłocznie nauczycielowi wszelkie wypadki, niebezpieczne zdarzenia oraz złe 
samopoczucie.

7. Uczniowie nie przeszkadzają sobie nawzajem oraz nauczycielom podczas 
prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.

8. Uczeń używa form grzecznościowych.

9. Po skończonych zajęciach uczeń porządkuje swoje miejsce pracy lub zabawy. Gry i 
zabawki odkłada na wyznaczone miejsce.

10. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem są podopiecznymi świetlicy szkolnej 

i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.

11. Uczniowie dojeżdżający autobusem oczekują na lekcje oraz na powrót do domu 

w świetlicy szkolnej. 

12. Uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniani w celu 

wychodzenia poza teren szkoły. 

13. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne 

w świetlicy szkolnej.

14. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani, a oczekujący 

na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.



Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły 
na początku roku szkolnego.

2. Plan pracy świetlicy szkolnej.

3. Dzienniki zajęć.

4. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.

5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

6. Regulamin świetlicy szkolnej.

7. Regulamin dowożenia.

8. Regulamin stołówki.



Zasady zachowania uczniów w stołówce szkolnej.

1. Z obiadów korzystają tylko ci uczniowie, którzy mają opłacone posiłki.

2. Uczniowie przebywający w stołówce szkolnej przestrzegają zasad zachowania w 

stołówce szkolnej:

3. Uczniowie przestrzegają harmonogramu korzystania z obiadów.

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie 

spożywającym posiłków.

5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed

stołówką.

6. Przy wejściu do stołówki uczniowie zobowiązani są do ustawienia się w kolejce w 

celu sprawdzenia przez nauczyciela dyżurującego obecności.

7. Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki obowiązuje jedna kolejka, w której 

ustawiają się uczniowie według kolejności przyjścia. 

8. Podczas oczekiwania w kolejce i spożywania posiłków nie należy prowadzić głośnych

rozmów, przepychać się, biegać po sali, przesiadać się, łączyć stolików ani 

prezentować innych niestosownych zachowań.

9.  Obiad należy spożywać w sposób kulturalny, zgodny z zasadami dobrego 

wychowania.

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odmieść do wyznaczonego okienka, 

wsunąć krzesło, pozostawić po sobie porządek.

11. Uczniowie spożywający posiłek mają obowiązek stosować się do poleceń nauczyciela 

dyżurującego i obsługi kuchni.

12. Za zniszczenie mienia w stołówce odpowiada uczeń, a materialnie jego rodzice.

13. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować powiadomieniem 

wychowawcy i rodziców ucznia oraz wpływać na ocenę z zachowania.




