
REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

W SOCHACZEWIE 

 

    W szkole działa świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności dla 

uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

§ 1  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

 Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, rekreacji i rozwijania własnych 

zainteresowań 

 

1. Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie nauki własnej, zapewnienie dzieciom niezbędnej pomocy, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

 rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości  i aktywności twórczej dzieci, 

 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

 współdziałanie z rodzicami i wychowawcami klas uczniów korzystających ze świetlicy, 

 organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu, 

 ukazywanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie, 

 przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach, 

 tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci. 

 

 

§ 2  ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY 

 

 

1. Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów naszej szkoły, którzy uczą się pożytecznie 

wykorzystać czasu wolny. 

2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Liczba wychowanków w grupie na jednego nauczyciela nie może przekraczać  25 uczniów. 

4. Jednostka zajęć wychowawczych dostosowana jest do możliwości psychofizycznych dzieci. 

5. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

6. W wyznaczone dni roku szkolnego zgodnie z  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły,  w świetlicy 

organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-II , zgodnie z Kryterium przyjęć do 

świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 6 im. B. w Sochaczewie. 

8. Świetlica jest czynna w godzinach 700-1700 przez pięć dni w tygodniu. 

9. Rodzice , opiekunowie są zobowiązani  odebrać  dziecko do godziny 1700. 



10. W powtarzających się przypadkach odbierania dzieci po godzinie 1700, nauczyciel kontaktuje 

się telefonicznie z rodzicami a kiedy działania nie skutkują zawiadamia kierownika świetlicy, 

następnie dyrekcję a w ostateczności policję. W konsekwencji uczeń może być skreślony  

z listy dzieci uczęszczających na świetlicę. 

11. Rodzice informują pisemnie na karcie zgłoszenia /podając  imię, nazwisko/ osoby, które 

upoważniają do odbioru dziecka. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może być odebrany przez 

inną osobę, którą rodzice nie wpisali do karty zgłoszeń wyłącznie na podstawie pisemnego 

upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów. 

12. Wychowawca nie wydaje dziecka upoważnionej osobie w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających. Informuje trzeźwego rodzica/ opiekuna prawnego/ 

 o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu powiadamia dyrektora szkoły 

 o zaistniałym fakcie. 

13. W czasie zabaw swobodnych dzieci same decydują w co się będą bawić. Mogą korzystać                       

z dostępnych materiałów i zabawek. 

14. Za szkody materialne wyrządzone celowo przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice. 

15. Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczycieli świetlicy        

oraz respektowania regulaminu i ustalonych zasad zachowania. 

16. W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach zgodnie z rocznym planem pracy             

opiekuńczo-wychowawczej  i  miesięcznymi planami pracy zawierającymi  tygodniowe 

założenia wychowawcze. 

17. Podczas ładnej pogody niektóre zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie szkolnym 

/boisko, plac zabaw/. 

18. Zachowania niewłaściwe rozpatruje się indywidualnie. Stosowane są następujące działania: 

upomnienia, czasowe odsunięcie od zabawy lub zajęć, wpis uwagi do zeszytu korespondencji, 

wezwanie rodziców, zgłoszenie kierownikowi świetlicy, wychowawcy klasy, do pedagoga 

szkolnego, dyrekcji. 

19. Dzieci po zajęciach lekcyjnych przyprowadzają wychowawcy 

20. Rodzice zobowiązani są do pouczenia dziecka o konieczności meldowania się po lekcjach  

i zajęciach dodatkowych. 

21. Wychowankowie nie będą wypuszczani do rodzica, który powiadamia dziecko o swoim 

przybyciu przez telefon. 

22. Do świetlicy dzieci mogą przynosić swoje bezpieczne gry i zabawki, płyty z bajkami. Sprawy 

związane z posiadaniem i korzystaniem z telefonów komórkowych określa Statut Szkoły. 

23. W świetlicy możliwa jest nauka własna uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela. 

24. Należy zgłosić nauczycielom świetlicy przewlekłe choroby dziecka i związane z nimi zalecenia 

lekarza. 

25. Materiały, przybory, zabawki i pomoce do zajęć kupowane są z dobrowolnych wpłat rodziców 

na Radę Rodziców. 

26. Wszystkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy, uwagi i propozycje 

należy zgłaszać bezpośrednio nauczycielom, kierownikowi świetlicy w godzinach ich pracy. 

27. W świetlicy stosuje się system motywujący do zachowań pozytywnych. 

28. Wszelkie samodzielne wyjścia ze świetlicy muszą być potwierdzone informacją pisemną, 

zawierającą dzień, godzinę wyjścia i podpis rodzica /opiekuna/. 

29. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin 

Świetlicy. 



30. Kierownik  świetlicy zajmuje się sprawami dotyczącymi organizacji żywienia, wychowawcy 

pełnią dyżur w stołówce. 

 

 

 

§ 3 

Kryteria przyjęć do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 6  
 w Sochaczewie 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez szkołę 

terminie w świetlicy szkoły, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy. 

2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawcy świetlicy lub ze strony 

internetowej szkoły (w zakładce świetlica). 

3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy złożyć w terminie 

do 26 sierpnia. 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – II. 

5. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci:   

 obojga rodziców pracujących 

 rodziców samotnie wychowujących dzieci 

 matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia 

 umieszczone w rodzinach zastępczych 

 inne szczególne sytuacje , zdarzenia losowe 

6. Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia ww. kryterium:  

7. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja  Rekrutacyjna, 

powołana przez Dyrektora w składzie: kierownik świetlicy, pedagog, przewodniczący zespołu 

nauczycieli klas I-II. 

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze 

stanem faktycznym, dziecko nie zostanie przyjęte lub będzie skreślone z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy. 

9. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwisko dzieci, zostaną podane do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej świetlicy. 

10. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru zapisane będą  na liście 

rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na 

świetlicę. 

11. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie 

dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje 

Dyrektor  Szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy. 

12. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy  umieszczone na liście  rezerwowej  będą  kolejno przyjmowane  

w przypadku, jeżeli któryś z wychowanków zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy.   

13. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor  Szkoły 

w porozumieniu z kierownikiem świetlicy. 



14. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze 

stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

15. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia 31 sierpnia. 

                                         

§ 4  PACOWNICY ŚWIETLICY 

 

1. Pracownicy świetlicy zobowiązani są do prowadzenia zajęć w sposób urozmaicony  i dostosowany 

do potencjału dzieci. Należy dążyć, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych,  

a jednocześnie pobudzały do dalszego samokształcenia i rozwoju. 

2. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele – wychowawcy. 

3. Kierownik świetlicy bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły. 

 

§ 5  DOKUMENTACJA 

 

             W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy; 

2. Miesięczne plany pracy z tygodniowymi założeniami tematycznymi; 

3. Dziennik  zajęć z listą obecności; 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy; 

5. Zeszyt uwagi i spostrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 


