
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY  

ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 W GLIWICACH 

 

1. Podstawa prawna 

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest: 

     Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 

art. 67, ust. 1 pk3) z późniejszymi zmianami (z dnia 4 czerwca 2014r. - Dz.U. poz. 

642). 

     Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 Nr61, poz, 624  § 7 ust. 
3 załącznika nr 2, § 9 ust.  1 załącznika nr 3) z późniejszymi zmianami. 

 

                                         2.  Postanowienia ogólne  
 

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieci, 
których rodzice potrzebują pomocy szkoły w tym zakresie ze względu na czas 
pracy zawodowej. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy 
opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

 

3.Cele i zadania świetlicy 

 

1. Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze; 

 kształcenie nawyków kultury życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 
czystości; 

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 
 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych 

zadań. 
 

 

 

4. Założenia organizacyjne 



 

 Świetlica czynna jest w godz. 6.30 – 17.00. 

 Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy 
rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. 

 W świetlicy mogą przebywać uczniowie zwolnieni z lekcji religii. 

 Do  świetlicy uczniowie przyjmowani są w danym roku szkolnym na podstawie 
wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Karty Zgłoszenia 
Dziecka do Świetlicy. 

 Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba 
wymieniona w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy bądź osoba posiadająca 
upoważnienie (podane imię i nazwisko dziecka oraz osoby odbierającej z jej 
numerem dowodu osobistego i wyraźnym podpisem opiekuna). 

 Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym 
wychowawcę świetlicy. 

 Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli 
posiadają pisemne pozwolenie rodziców/ opiekunów (z wyjątkiem dzieci 6-
letnich). 

 Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka 
ze świetlicy. 

 Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 
6.30 oraz po godz. 17.00, a także dziecko, które ni dotarło do świetlicy. 
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 

 W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 
kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać 
przekazane pod opiekę odpowiednim organom administracyjnym. 

 

 

5. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

 

 Każdy wychowanek ma obowiązek: 

 przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy 
swoje przybycie do świetlicy; 

 nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć; 

 każde wyjście z sali lub oddalenie się od grupy obowiązkowo zgłaszać 
wychowawcy; 

 uczestniczyć w zajęciach; 

 zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić 
zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych; 

 dbać o czystość i estetyczny wygląd sal; 

 szanować sprzęt, książki i gry, a po skończonej zabawie zostawić je w 
należytym porządku; 

 wykonywać polecenia wychowawcy; 



 do innych osób przebywających w świetlicy odnosić się z szacunkiem, w 
sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć pomocą. 

 

Każdy wychowanek ma prawo: 

 korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek świetlicy, 
 korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki, brać udział w 

konkursach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę. 
 

6. Uwagi 
 

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów i pozostawione 
w niej przedmioty (prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów 
no. Telefonów komórkowych, biżuterii itp.). 
 

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie 
odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

 


