
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

działającej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3            

im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem 

 

1.Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści działao wychowawczo – opiekuoczych 

przyjętych w programie wychowawczym szkoły oraz szkolnym programie profilaktyki na rok 

szkolny 2020/2021. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy na dany rok. 

3.Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywad w szkole przed 

rozpoczęciem zajęd edukacyjnych oraz po ich zakooczeniu ,ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub gdy występują inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki na 

terenie szkoły. 

4.Do świetlicy uczęszczają dzieci, zapisane przez ich rodziców/opiekunów prawnych. Zapisanie 

następuje przez złożenie do kierownika świetlicy wniosku i wypełnionej” Karty uczestnika 

świetlicy”  

5. Świetlica szkolna jest otwarta przez cały rok szkolny w godzinach 6.30–8.00 oraz 12.25-16.00 

z przerwą w godzinach, podczas których uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. 

6.Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy szkolnej nie może przekroczyd 25. 



7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przez 

nich upoważnione, wpisane w karcie zgłoszenia. Osoby te muszą byd pełnoletnie. 

8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczad świetlicy szkolnej. W 

przypadku samodzielnego wyjścia dziecka (powyżej 7 roku życia) ze świetlicy do domu, 

potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i 

godziny, o której dziecko ma opuścid świetlicę. 

9. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby byd odebrane przez osobę 

nieumieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych. Osoba ta musi byd pełnoletnia. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek punktualnie odebrad dziecko ze świetlicy. 

11. W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie 

prawni lub wskazane przez nich osoby nie zgłoszą się po dziecko, wychowawca: 

 zgłasza dyrektorowi szkoły obecnośd dziecka w świetlicy po przewidzianym czasie 

zakooczenia jej funkcjonowania, 

 podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi, ustala 

przyczynę opóźnienia odbioru dziecka i prawdopodobny czas dotarcia do szkoły, 

 przy braku możliwości nawiązania kontaktu i przedłużającej się nieobecności 

rodziców/opiekunów prawnych, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, powiadamia 

policję, podaje dane osobowe dziecka i rodziców i prosi o pomoc w ustaleniu osoby, 

która mogłaby przejąd opiekę nad dzieckiem i wyjaśnid przyczyny nieodebrania dziecka 

ze świetlicy. 

12.Nauczyciele świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem, od momentu, w którym zgłosi ono 

swoją obecnośd u wychowawcy świetlicy do czasu wyjścia na zajęcia dodatkowe, odbioru przez 

osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia (według pisemnych informacji). 

13.Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu świetlicy, zniszczenie przez dziecko 

sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają 

rodzice, rekompensując szkody. 

                    

 

 



 

 

ZASADY ZACHOWANIA 

OBOWIAZUJĄCE W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

Uczeń: 

 przebywa w sali świetlicy tylko za zgodą i 

pod opieką wychowawcy, 

 może wybrad zajęcia zgodnie z jego 

zainteresowaniami, 

 przestrzega zasad kulturalnego 

zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy 

wobec nauczycieli i kolegów, 

 używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzieo dobry, do 

widzenia, 

 zgłasza  nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez 

pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku 

szkolnym i placu zabaw, 

 słucha uważnie próśb i poleceo nauczyciela, nie przeszkadza nauczycielom w 

prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho 

pracowad i bawid, 

 szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie 



przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, 

bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych, 

 dba o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po 

zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie, 

 dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją 

własnośd, 

 dokonuje naprawienia lub odkupienia zniszczonego wyposażenia świetlicy lub własności 

innych, bierze aktywny udział w zajęciach i pracach na terenie świetlicy, 

 może korzystad z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadao domowych, bądź 

dodatkowych, 

 w przypadku złego samopoczucia informuje o tym wychowawcę świetlicy, 

 w czasie zajęd świetlicowych nie może korzystad z telefonu komórkowego, 

 może byd pochwalony przez wychowawcę indywidualnie, wobec uczniów /uczestników 

zajęd świetlicowych/, wychowawcy klasy, dyrektora, rodziców, 

 za niewłaściwe zachowanie może byd upomniany przez wychowawcę świetlicy 

indywidualnie lub wobec uczniów, 

 bezwzględnie przestrzega zasad zachowania w świetlicy szkolnej. 

 

 

 



DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘD ŚWIETLICOWYCH 

6.30 - 8.00 

 schodzenie się dzieci  

 gry i zabawy stolikowe według propozycji dzieci i ich potrzeb 

 zabawy integrujące zespół świetlicowy z serii 
"Grupa bawi się i pracuje" 

12.25 - 12.35 

 odpoczynek po zajęciach lekcyjnych (gry i 
zabawy dowolne, zabawy w kącikach 
zainteresowao) 

12.35 - 13.35 

 zabawy pobudzające myślenie i wyobraźnię 

 zajęcia plastyczne 

 zajęcia rytmiczno-muzyczne 

13.35 - 14.35 

  zajęcia czytelnicze prowadzone w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

  różnorodne zajęcia świetlicowe 

  odrabianie lekcji  

14.35 - 16.00 

  zajęcia ruchowe prowadzone w sali lub na boisku szkolnym, sali gimnastycznej  

  zajęcia przy stolikach (gry planszowe, klocki, kolorowanki, itp.) 

  porządkowanie sali 

 

 

 



 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY  

Dorota Kruk - kierownik świetlicy 

Marzena Kruk – wychowawca świetlicy 

Agnieszka Smoła - wychowawca świetlicy 

Gerard Binkowski - wychowawca świetlicy 

 


