
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 w GDAŃSKU. 

 

 

 
I. Postanowienia wstępne 

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące działania świetlicy oraz nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem 

jest dyrektor szkoły. 

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz 

programie wychowawczo – profilaktycznym. 

4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy. 

5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. 

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa. 

8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne zasady zawarte w statucie Szkoły Podstawowej 

nr 35 w Gdańsku. 

9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy, uczestnik zajęć jest zobowiązany do 

przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

 

 

 

 

II. Cele i zadania 

 

1. Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w miłym i bezpiecznym 

otoczeniu. 

2. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac 

domowych. 

3. Wielokierunkowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. 

4. Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, gry i zabawy ruchowe 

w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu. 

5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze. 



6. Prowadzenie zajęć mających na celu poznanie własnego regionu i związanych z nim tradycji 

(czytanie legend kaszubskich, haftowanie, oglądanie zdjęć i albumów). 

7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

dbałości o zachowanie zdrowia. 

8. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 

9. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego. 

10. Sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi i kompensowaniu ewentualnych opóźnień w tym 

zakresie. 

11. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kulturowych uwzględniając tematykę nawiązującą 

do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie w 

ciągu całego roku. 

12. Dbanie o wyzwolenie aktywności poznawczej i twórczej. 

13. Kształtowanie umiejętności, angażowanie emocjonalne dające okazję do oceniania i 

wartościowania. 

14. Wyrabianie spostrzegawczości, umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięci, 

uwagi, pobudzanie fantazji, wyobraźni, inwencji twórczej, a także wyrabianie wrażliwości 

estetycznej i muzycznej. 

15. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. 

16. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela 

oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie bajek, baśni, opowiadań, wierszy). 

17. Ćwiczenie pamięci (nauka krótkich wierszyków i piosenek, inscenizacje, gry dydaktyczne). 

18. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dowolny temat (pogadanki, dyskusje, dramy, 

odgrywanie scenek). 

19. Rozwijanie umiejętności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, 

rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, szydełkowanie, 

modelowanie). 

20. Wzbogacanie posiadanych wiadomości zaspokajających ciekawość świata (oglądanie filmów 

edukacyjnych, zabawy tematyczne, pogadanki), proste eksperymenty i doświadczenia. 

21. Kształtowanie umiejętności wykorzystanej wiedzy (konkursy, quizy, wykonywanie gazetek, 

odrabianie prac domowych). 

22. Wprowadzanie zajęć relaksujących, wyciszających (relaks przy muzyce, wypoczynek na 

kocach), spacery, oglądanie bajek. 

23. Czytanie bajek pokonujących dziecięce lęki, wyciszenie, pobudzenie odpowiednich emocji, 

samodzielne układanie bajek. 

24. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły. 



 

III. Dokumentacja 

 
1. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej i rozkład materiału. 

3. Elektroniczny dziennik zajęć. 

4. Ewidencja obecności wychowanków świetlicy w dzienniku elektronicznym. 

 

 

 

IV. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie karty wychowanka. 

2. Przyjęcia następują: 

- W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- III. 

• obojga rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci, 

• w miarę wolnych miejsc pozostali wychowankowie. 

 

3. Świetlica pracuje w godzinach 6:30 do17:30 od pierwszego do ostatniego dnia zajęć edukacyjnych . 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica czynna jest wg wytycznych dyrekcji SP nr 35. 

4. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie 

powinna przekraczać 25 wychowanków. 

5. Świetlica realizuje zadania według planu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia tematyczne wg planu rocznego. 

7. Nauczyciel odpowiada za ucznia z chwilą jego wejścia do świetlicy do momentu opuszczenia świetlicy 

przez wychowanka. Odbiór przez rodzica, osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna w 

formie pisemnej. 

8. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do 

odbioru dziecka. 

9.  Rodzic lub prawny opiekun nie może zlecić przez telefon samodzielnego opuszczenia przez dziecko 

świetlicy. 

10.  Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub agresywne zachowanie. W takiej sytuacji nauczyciel ma 

obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy: jest zobowiązany skontaktować 

się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu z 

rodzicami lub opiekunami wychowawca świetlicy kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej 

sytuacji informuje dyrektora szkoły. 



11. Zakaz odbioru dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym 

ograniczającym lub odbierającym prawa do opieki nad dzieckiem. 

12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jej terenie cenne przedmioty i przyniesione 

zabawki. 

13. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę tylko za zgodą nauczyciela. 

14. Rodzice dziecka, które celowo zniszczyło element wyposażenia świetlicy szkolnej będą obciążeni 

kosztem finansowego pokrycia straty. 

 
15. Wychowanek ma prawo do: 

 

• właściwie zorganizowanej opieki, 

• życzliwego traktowania, 

• poszanowania godności osobistej, 

• ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

• wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

• rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

• korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu 

świetlicy. 

 

 

16. Wychowanek jest zobowiązany do: 

 

• przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

• przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

• .współpracy w procesie wychowania i opieki, 

• uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

• zachowania ciszy w czasie przeznaczonym na naukę, 

• kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, szanowania godności innych  

• respektowania poleceń nauczyciela, 

• nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

• przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

• nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

• dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

  

 

17. Nagrody i kary 

 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to: 

• wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

• pochwała przekazana opiekunom. 

• pochwała dyrektora szkoły. 

• nagroda rzeczowa. 

 

 Stosowane kary to: 

• upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy. 

• poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu 

• nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy 

• nagana udzielona przez dyrektora szkoły 

 

 

 



18. Złamanie zasad opisanych w niniejszym regulaminie lub nie przestrzeganie zasad będzie powodem 

do podjęcia decyzji o usunięciu dziecka z listy wychowanków świetlicy szkolnej w SP nr 35. 

 

 

19. Procedury skreślenia z listy uczestników świetlicy za rażące łamanie regulaminu   świetlicy i 

zagrażające bezpieczeństwu: 

 

• wystosowanie wniosku przez wychowawcę świetlicy do dyrektora  szkoły 

 

• podjęcie decyzji przez dyrektora szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą 

klasy o usunięciu ucznia ze świetlicy. 

 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy 

z dyrektorem szkoły. 

2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły. 

4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy 

świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 105; 

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649); 

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r.; poz. 1646). 

https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe/#ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-przedszkoli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli/#rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-przedszkoli
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-przedszkoli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli/#rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-przedszkoli
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychow/#rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychow/#rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychow/#rozporzadzenie-z-dnia-25-sierpnia-2017-r-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-ro

