
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu 

z dnia 4 listopada 2014 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
działającej w  Szkole  Podstawowej nr  11 w Oświęcimiu

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych
przyjętych w Planie Pracy,  w Programie Wychowawczym Szkoły oraz w Programie 
Profilaktyki.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu
zajęć.
3. Regulamin świetlicy jest modyfikowany w miarę potrzeb na początku każdego roku 
szkolnego i przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.
4. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor szkoły.

Rozdział II. Cele i zadania świetlicy.
§ 2

1. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Do zadań świetlicy należy: 
1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny;
3) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
6) rozwijanie samodzielności i samorządności;
7) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
8) współorganizowanie  dożywiania dzieci;
9) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

3. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

1) zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do 
nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań;

2) kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
3) rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
4) wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
5) udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
6) organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
7) współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;
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8) sprawują opiekę nad dożywianiem.

Rozdział III. Zasady organizacji pracy świetlicy

§ 4
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-17.00.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia,  która 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców obojga pracujących,  
sieroty, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin  
zastępczych oraz uczniów dowożonych do placówki autobusem szkolnym. Na umotywowany 
wniosek rodziców/prawnych opiekunów do świetlicy może być zakwalifikowane dziecko ze 
względu na inne okoliczności wymagające zapewnienie mu opieki w szkole.
4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń, zawartych w Karcie Zgłoszenia  rodzic 
zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i 
złożenia stosownego oświadczenia na piśmie.
5.  Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w czasie trwania długich przerw 
obiadowych lub w czasie lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy.
6.  Świetlica w SP nr 11 w Oświęcimiu ma do dyspozycji trzy pomieszczenia główne – salę nr
13, 17, 18 oraz inne pomieszczenia szkoły w czasie, kiedy nie odbywają się w nich zajęcia 
lekcyjne i pozalekcyjne.
7. Wychowankowie świetlicy mogą korzystać z innych pomieszczeń szkoły ( sala zabaw, sala
gimnastyki korekcyjnej, sala gimnastyczna, sale lekcyjne, plac zabaw i teren rekreacyjny, sala
komputerowa) wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy. 
8. Wychowankowie świetlicy mogą korzystać z pomieszczenia biblioteki szkolnej po 
uprzednim uzgodnieniu wychowawcy świetlicy z nauczycielem - bibliotekarzem.

§ 5

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
    1) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
    2) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
    3) wpływania na planowanie pracy w świetlicy;
    4) korzystania z organizowanych form dożywiania.

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
     1) systematycznego udziału w zajęciach;
     2) usprawiedliwienia swojej nieobecności;
     3) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;
     4) dbania o porządek i wystrój świetlicy;
     5) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
     6) kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na 
         stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;
     7) przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, o ile zachodzi 
potrzeba zapewnienia im bezpieczeństwa.

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba 
zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
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6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w nauce i zachowaniu.

§ 6
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) wyróżnienie udzielone przez wychowawców  w obecności grupy świetlicowej; 
       pochwała przekazana rodzicom/ prawnym opiekunom;
2) pochwała przekazana wychowawcy klasy;
3) drobny upominek rzeczowy.

2. Uczeń może otrzymać następujące kary:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności  grupy świetlicowej;
2) poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie 

lub telefonicznie);
3) Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

§ 7
1. Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami ( prawnymi opiekunami ):

1) kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy;
2) korespondencję z rodzicami;
3) rozmowy telefoniczne
4) rozmowy z rodzicami podczas konsultacji i zebrań.

2. Wychowawcy zobowiązani są do ścisłej współpracy z dyrektorem, wicedyrektorem szkoły,
wychowawcami, pedagogiem szkolnym  oraz wszystkimi pracownikami szkoły.

§ 8
1. Podstawową dokumentację świetlicy stanowi:

1) roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły 
na początku roku szkolnego; 

2) plan pracy świetlicy szkolnej;
3) tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny;
4) dziennik zajęć;
5) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
6) roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;
7) kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami;
8)  regulamin świetlicy.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 9
1. W celu zapewnienia wszystkim wychowankom bezpieczeństwa nauczycieli i rodziców  
    (prawnych opiekunów ) obowiązują następujące procedury:

    1)  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej;
    2)  Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której 
     zachodzi podejrzenie o pozostawanie w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem 
     innych środków odurzających.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 
     Statutu Szkoły. 
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