
Regulamin świetlicy szkolnej

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej
• Celem głównym działania świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej

opieki po zakończeniu obowiązkowych zajęć szkolnych, odpowiednich warunków do 
odpoczynku oraz odrabiania prac domowych, działalności kreatywnej, rozwijania zain-
teresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci.

• Podczas zajęć świetlicowych realizowane są cele i zadania szkoły ze szczególnym 
uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pra-
cy i programie wychowawczym szkoły.

• Zajęcia świetlicowe są realizowane według rocznego planu pracy świetlicy i tygodnio-
wego rozkładu zajęć opracowanego według rocznego planu pracy szkoły; dostosowane
są również do planu zajęć pozalekcyjnych.

2.Organizacja pracy świetlicy
• Szkoła Podstawowa CET zapewnia uczniom opiekę w godzinach 7.00–17.30.
• Świetlica jest czynna w godzinach 7.00–8.00 i 12.35–17.30.
• Opieka świetlicowa jest nieodpłatna.
• Po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych organizowane są zajęcia świetlicowe oraz 

zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje i zainteresowania uczniów.
• Uczniowie przychodzący do szkoły wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych są zobowiązani zgłosić się do świetlicy szkolnej.
• Osoba odbierająca dziecko ze szkoły ma obowiązek poinformowania o tym fakcie na-

uczyciela świetlicy.
• W razie odbierania dziecka przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni koniczne

jest pisemne upoważnienie złożone w sekretariacie szkoły.
• Uczniowie, którzy ukończyli siódmy rok życia, mogą samodzielnie opuszczać świetlicę 

szkolną wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów praw-
nych (stałego lub jednorazowego). Oświadczenie musi zawierać godziny opuszczenia 
szkoły przez dziecko w poszczególne dni.

• Jeśli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 17.30, nauczyciel ma obo-
wiązek zadzwonić do rodziców dziecka celem wyjaśnienia sytuacji.

• Jeśli dziecko nie zostało odebrane do godziny 17.45, a nie można nawiązać kontaktu 
z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeśli taka sytuacja zdarza się po raz kolejny, na-
uczyciel świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz stosowne organy (policja).

3. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej mają prawo do:

• korzystania z pomocy nauczycieli świetlicowych w odrabianiu prac domowych,
• rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach świetlico-

wych,
• korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek oraz sprzętu będącego na wyposa-

żeniu świetlicy.
Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej mają obowiązek:

• wykonywać polecenia nauczyciela świetlicy,
• przestrzegać zasad ustalonych przez nauczyciela świetlicy,
• informować nauczyciela świetlicy o każdorazowym opuszczeniu sali, tj. o wyjściu na 

zajęcia pozalekcyjne, do toalety, szatni, szafki itp.,
• informować nauczyciela o wszelkich zauważonych zachowaniach niepożądanych, 



a zwłaszcza o przypadkach niszczenia mienia bądź stosowania przemocy,
• opuszczać świetlicę po uprzednim sprzątnięciu pomocy/zabawek, z których korzystali.
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