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                                                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.14.2017 

                                                                              Dyrektora Szkoły Podstawowej 

                                                                                                 im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze 

                                                                      z dnia 28 listopada 2017r. 

 

 

Regulamin zajęć świetlicowych 

w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta 

 w Lipiej Górze. 

 
 

Podstawa prawna: 

Art. 1 pkt. 14, 21 oraz art.5. art. 55 ust 2, pkt  6, art. 68 ust 1, pkt 6, art. 105 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)) oraz art. 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) w związku z Rozporządzeniem 

MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69 ze zm.),   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź. 

zmianami). 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

  

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby 

edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne przez zajęcia: 

1. rozwijające zainteresowania uczniów, 

2. zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, 

3. stwarzające możliwość odrabiania lekcji. 

 

II. Zasady ogólne 

1. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów szkoły podstawowej. 

2. Zajęcia świetlicowe realizowane są w formie godzin świetlicowych w dostępnych salach  

    lekcyjnych. 

3. Zajęcia świetlicowe zapewnia się uczniom, którzy pozostają w szkole ze względu na: 

   - organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

     w szkole. 

   - czas pracy rodziców/prawnych opiekunów - na wniosek rodziców złożony do dyrektora    

     szkoły – załącznik nr 1 

4. W świetlicy mogą przebywać uczniowie: 

    - dojeżdżający 

    - oczekujący na zajęcia szkolne- lekcje, zajęcia pozalekcyjne 

    - nieuczęszczający na lekcje religii lub inne zajęcia 

    - zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy 

    - uczniowie, których rodzice zgłoszą w szkole w danym dniu  

    - uczniowie skierowani przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela. 

5. Pod opieką jednego nauczyciela w świetlicy nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

6. Godziny zajęć świetlicowych ustalane są przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 

7. Tygodniowy plan zajęć świetlicy dostosowany jest do tygodniowego planu lekcji oraz  

    do czasu pracy rodziców. 
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III. Zadania nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe 

1. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

2. Prowadzenie zajęć zapewniających prawidłowy, wszechstronny rozwój fizyczny. 

3. Organizowanie zajęć stwarzających możliwość odrabiania lekcji. 

4. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć, przed i po- do czasu odbioru     

    dziecka  ze szkoły przez rodziców czy przekazanie opiekunowi dowozów. 

5. Opracowanie rocznych planów pracy świetlicy z uwzględnieniem: rodzajów zajęć, 

    metod i form pracy. 

6. Prowadzenie dziennika zajęć świetlicy i zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, rodzicami. 

8. Integracja społeczności szkolnej.  

9. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych (czytanie lektur, odrabianie zadań). 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego z zajęć świetlicowych 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. bezpłatnych zajęć świetlicowych,  

2. rozwoju własnych zdolności i talentów, 

3. prawidłowego rozwoju psychofizycznego,  

4. przygotowywania się do zajęć lekcyjnych (odrabianie zadań, czytanie lektur), 

5. zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. przestrzegania regulaminu świetlicy, 

2. dbania o swój rozwój intelektualny i psychofizyczny, 

3. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, dbania o czystość i porządek w sali, 

4. aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych, 

5. przestrzegania zasad właściwego zachowania przed, w trakcie i po zajęciach świetlicowych 

6. samodzielnie przyjść na zajęcia świetlicowe przed lekcjami lub po ich zakończeniu, 

7. zgłaszania nauczycielowi niedyspozycji zdrowotnych lub zauważonego wypadku, 

8. punktualnego przychodzenia na zajęcia świetlicowe. 

 

Uczniowi zabrania się: 

1. samowolnego opuszczania zajęć świetlicowych, 

2. samowolnego opuszczania szkoły, 

3. zwalniania z zajęć bez osobistej lub pisemnej zgody rodziców, 

4. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, 

5. niewłaściwego zachowania. 

 

V. Zasady odbioru uczniów z zajęć świetlicowych oraz zwolnień  

 

1.Uczniowie przebywający na zajęciach świetlicowych przed lekcjami w danym dniu  

   wyprowadzani są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na główny korytarz, uczniowie 

   udają się samodzielnie przed sale lekcyjne i przebywają pod opieką nauczycieli  

   dyżurujących. 

2. Po zakończonych zajęciach świetlicowych uczniów, którzy nie ukończyli 7 roku życia  

    odbierają rodzice lub osoby pisemnie przez nich upoważnione-załącznik nr 2. 

3. Dzieci starsze odbierane są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione. Na pisemne 

   oświadczenie rodziców mogą wracać samodzielnie do domu po zakończeniu zajęć-  

   załącznik nr 3. 
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4. Dzieci dojeżdżające opuszczają teren szkołę pod opieką osoby dowożącej uczniów.  

5. Dzieci dojeżdżające po zakończeniu zajęć świetlicowych mogą być odbierane osobiście 

    przez rodziców lub osoby przez nie pisemnie upoważnione, w takim przypadku rodzic  ma 

    obowiązek zgłosić to u nauczyciela prowadzącego zajęcia a ten przekazuje informację     

    opiekunowi dowozów. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe nie zwalnia ucznia z zajęć na jego prośbę. 

7. Zwolnić ucznia z zajęć świetlicowych w danym dniu może tylko rodzic osobiście lub na  

    pisemną prośbę po zgłoszeniu u dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

 

 

 

VI .Postanowienia końcowe  

1. Rodzic może zgłosić dziecko na zajęcia świetlicowe w dowolnym czasie na swój wniosek. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia świetlicowe nie może pozostawić dziecka bez opieki po  

    zakończonych zajęciach jeśli nie zostało ono odebrane punktualnie przez rodziców.  

    W takim przypadku pozostaje z dzieckiem do czasu jego odbioru. O fakcie powiadamia 

    rodzica i dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel po zajęciach świetlicowych realizuje jeszcze 

    inne zajęcia z uczniami przekazuje nieodebrane dziecko dyrektorowi szkoły lub   

    wicedyrektorowi. 

3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z zajęć świetlicowych 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor  

    szkoły na podstawie odpowiednich przepisów.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2017r. 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


