
Regulamin świetlicy szkolnej  

działającej w Szkole Podstawowej nr 28  

w Rudzie Śląskiej 

1. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Rudzie Śląskiej, 

którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców 

(opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

im opieki w szkole. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym. 

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

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

uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 

2. Cele i zadania 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w 

nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej. 

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej               

w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  

uzdolnień. 

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego. 

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny             

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

6. Pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na 

obiad). 

7. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze 

specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

 

3. Organizacja pracy w świetlicy 

1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny  7:00 do godziny 16:00 . 

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły. 

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

składanych przez rodziców (opiekunów). 

4. Dzieci odbierane są ze świetlicy szkolnej przez rodziców /opiekunów lub osoby zgłoszone 

przez rodziców na Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

5. Starsze rodzeństwo może odebrać ucznia ze świetlicy tylko wtedy, jeżeli zostanie 



upoważnione do odbioru w Karcie Zgłoszeń. 

6. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego 

upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

7. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni                                    

z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii. 

8. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły,  z 

powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne. 

9. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 

10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są 

zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

11. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami 

grupy lub dziecka. 

5. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) 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, np. wycieczki, spacery. 

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. Poszanowania swojej własności 

11. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy 

12. Korzystania z szatni oddziałowych również podczas pobytu w świetlicy 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:  

1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy 

2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 

3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach 

świetlicowych zawartych w "Kodeksie wychowanka świetlicy" 

4. Respektowania poleceń nauczyciela 

5. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio 

potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być 

spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były 

odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być 

zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie 

spełniania powyższych zasad. 

 

 

 

 

 


