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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  
W CHEŁMIE ŚLĄSKIM 

 
 
 
I. ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE 
 
1. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od godz. 7.00 do 17.00. 
 
2. Do świetlicy uczęszczają w szczególności uczniowie klas I– III, w zaleŜności od potrzeb 
równieŜ uczniowie klas IV-VI. 
 
3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów:  

− których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo  
− którzy nie uczęszczają na lekcje religii 
− zwolnionych z basenu 
− oczekujący na terenie szkoły na zajęcia pozalekcyjne. 

 
4. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń  
 
5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na 
terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne (w miarę moŜliwości lokalowych). 
 
6. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny, jednak rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka 
w wyznaczone przybory i materiały plastyczne. 
 
7. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. W przypadku 
przekroczenia tej liczby pierwszeństwo mają uczniowie klas I-III, których rodzice pracują 
zawodowo. 
 
8. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia. 
 
9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 
wychowawcami klas. 
 
10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat dzieci uczęszczających do świetlicy. 
 
11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu (sala nr15) lub na boisku 
szkolnym.  
 
12. JeŜeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 
 
13. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo tych dzieci, które 
zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 
 
14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez 
osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim 
rodzeństwem naleŜy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). 
 
15 . KaŜde dziecko zobowiązane jest posiadać obuwie zmienne.  
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16. Obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych, mp3 oraz innych cennych 
rzeczy.  
 
17. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci. 
 
18. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą 
koszty naprawy.  
 
19. Uczeń który nie przestrzega regulaminu moŜe być skreślony z listy uczestników świetlicy. 
 
 
II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 
 
 Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości swoich praw i obowiązków, 
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach, 
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
e) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania, 
f) swobody w wyraŜaniu myśli i przekonań, 
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 

świetlicy, zabawek i gier. 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 
 
 Uczeń ma obowiązek: 

a) dbania o porządek i wystrój świetlicy’ 
b) poszanowania sprzętu i wyposaŜenia świetlicy; 
c) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń 

nauczyciela-wychowawcy; 
d) przestrzegania regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm; 
e) dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 
f) nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy. 

 
IV. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 
  
 

1. Karta zapisu do świetlicy. 
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 
3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej. 
4. Tygodniowy rozkład zajęć.  
5. Dziennik zajęć.  
6. Tygodniowe karty obecności uczniów. 
7. Sprawozdania z działalności świetlicy. 

  

 


