
REGULAMIN ŚWIETLICY GDYŃSKIEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ 
 
Podstawa prawna: 

Art. 1.1 i 1.2 Zarządzenie nr 69 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 X 1987 r.  
(Dz. U. z dnia 22 X 1987r., nr 11, poz. 69) w sprawie organizacji zasad działania świetlic 
dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

         Regulamin świetlicy jest dokumentem dla rodziców i wychowawców. 
Zawiera: cele i zadania świetlicy, zasady przyjęć dzieci, prawa i obowiązki 
wychowanków. 

Cele i zadania świetlicy 
         Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach 
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach 
pracy z dzieckiem. Jest placówką dla uczniów, którym rodzice nie mogą 
zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.  
        Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej 
opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki 
własnej i rekreacji oraz rozwoju zainteresowań.  

     Do podstawowych zadań świetlicy należy:  
1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 
2. pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
3. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny,  

4. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
np. plastycznych, muzycznych, praktyczno-technicznych, rekreacyjno-
sportowych i żywego słowa,  

5. upowszechnianie zasad kultury życia codziennego, kształtowanie nawyków 
higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,  
7. współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych 

i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz 
rocznych planów pracy, 

8. współdziałanie z nauczycielami i rodzicami wychowanków, a w miarę 
potrzeby z pedagogiem szkolnym, placówkami upowszechniania kultury, 
sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami 
funkcjonującymi w środowisku, 

9. zajęcia w świetlicy organizowane są w grupach, zgodnie z dziennym 
i tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów, 



10.  świetlica uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych oraz organizuje 
własne przedsięwzięcia, 

11.  świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy 
opiekuńczo-wychowawczej, kronikę. 

Zasady przyjęć uczniów 
1. do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 0-IV w przypadku braku 

możliwości odbioru bezpośrednio po zakończonych zajęciach, 
2. w przypadku nadmiaru chętnych, w pierwszej kolejności przyjmowane będą 

dzieci rodziców pracujących, 
3. o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły i wychowawca świetlicy, 
4. jeżeli sytuacja ucznia tego wymaga, może być on przyjęty w ciągu roku 

szkolnego, 
5. zapisy do świetlicy trwają w ciągu  pierwszego tygodnia od rozpoczęcia roku 

szkolnego,  
6. karty zgłoszenia dziecka składa się u nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie 

szkoły. 
Prawa i obowiązki uczniów 

1. prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa Kodeks Ucznia 
oraz zasady zachowania w świetlicy, 

2. uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zawieszony lub skreślony z listy 
uczniów uczęszczających do świetlicy w wyniku naruszenia 
ogólnospołecznych norm, stanowiąc zagrożenie dla innych wychowanków 
lub siebie, o czym decyduje dyrektor szkoły i wychowawca świetlicy,  

3. o powyższej decyzji informuje się rodzica lub prawnego opiekuna oraz 
samego ucznia, 

4. każdy uczeń zapisany do świetlicy powinien:  
1) uczęszczać punktualnie i regularnie na zajęcia, 
2) każde opuszczenie sali zgłaszać wychowawcy świetlicy, 
3) szanować i opiekować się mieniem świetlicy i szkoły, 
4) zachować ostrożność i bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć, 
5) dbać o higienę i wygląd estetyczny, 
6) być koleżeńskim i pomagać innym, 
7) nie przywłaszczać sobie cudzej własności. 

5. za wzorowe zachowanie i przestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać: 
wyróżnienie wobec wszystkich dzieci ze świetlicy, wyróżnienie wobec całej 
szkoły lub nagrodę rzeczową. 

6. wychowawca świetlicy niezwłocznie informuje wychowawcę ucznia 
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy, 



7. z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą 
wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe 
wykorzystanie i zabezpieczenie, 

8. rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, 
mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 
uszkodzony sprzęt, 

9. wychowawcy świetlicy zapoznają uczniów zapisywanych do świetlicy i ich 
rodziców z niniejszym regulaminem. 

Opracowała Justyna Sudzik 

Regulamin zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2013 r. 

 


