
Regulamin świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze 

 
1. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice/opiekunowie 

prawni do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do 15 września roku 

szkolnego potwierdzającego zgłoszenie dziecka do świetlicy. Wzór 

obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły (załącznik nr 1 do 

regulaminu).  

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują, co jest 

potwierdzone oświadczeniem o zatrudnieniu (załącznik nr 2 do regulaminu). 

3. Kwalifikacji do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły: 

a) Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się  

w terminie do 30 września roku szkolnego.  

b) W przypadku braków w dokumentacji rodzice/opiekunowie prawni zostaną 

poinformowani o obowiązku jej uzupełnienia.  

c) Do świetlicy zostaną zakwalifikowane wyłącznie dzieci, których rodzice złożą 

kompletną dokumentację: wniosek, oświadczenie o zatrudnieniu (załączniki nr 1-2)  

4. Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej można składać do dyrektora 

szkoły w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów przyjętych do 

świetlicy .  

5. Dziecko może przebywać w świetlicy, jeżeli zostało zakwalifikowane przez 

komisję kwalifikacyjną.  

6. Zasady funkcjonowania świetlicy: 

a) Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 06.30 – 16.30 w dni,  

w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, a w dniach wolnych od zajęć 

dydaktycznych godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły. Zajęć świetlicowych 

nie organizuje się w czasie ferii szkolnych.  

b) Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej są odbierani wejściem głównym za 

pomocą wideodomofonu, który umożliwia identyfikację opiekunów i rejestrację 

wyjścia dziecka ze świetlicy.  



c) Uczniowie przyprowadzani są do świetlicy między godziną 06.30 – 08.00. 

7. Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu bądź wcześniejszym 

opuszczeniu świetlicy.  

8. Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez rodziców/opiekunów prawnych lub 

osoby wskazane pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 

3 do regulaminu). 

9. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawcy postępują 

zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4 do regulaminu.  

10. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez 

osobę wskazaną na podstawie informacji pisemnej, mailowej, telefonicznej lub 

przekazanej za pośrednictwem e-dziennika.  

11. W przypadku przyjścia po dziecko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby 

upoważnionej do odbioru pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających wychowawcy postępują zgodnie z procedurą określoną  

w załączniku nr 5 do regulaminu.   

12.  Za bezpieczeństwo na zajęciach lekcyjnych i po zakończeniu lekcji w drodze 

do świetlicy oraz w drodze na zajęcia pozalekcyjne odpowiadają następujące 

osoby:  

a) w przypadku uczniów klas I do końca stycznia każdego roku szkolnego – 

wychowawca klasy, nauczyciel religii, języka angielskiego i niemieckiego, terapeuta, 

logopeda, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe lub inne osoby zaczynające bądź 

kończące pracę z dzieckiem. 

13.  Nauczyciele, przekazując uczniów do świetlicy, informują o tym fakcie 

wychowawców.  

14.  W przypadku jakichkolwiek zmian w planie lekcji klasy lub pozyskania 

informacji o zmianie godzin pobytu dziecka w świetlicy wychowawca klasy 

jest zobligowany niezwłocznie poinformować o tym wychowawców świetlicy. 

15.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu świetlicy, ustalonych kontraktów oraz Statutu 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze. 



16.  Uczniowie zapisani do świetlicy winni wykorzystywać możliwości, jakie 

stwarza się w świetlicy do uczestniczenia w zajęciach, odrabiania zadań 

domowych, rozwijania umiejętności i zainteresowań, odpoczynku, 

prawidłowego rozwoju fizycznego, kreatywności, a także dbałości o wystrój 

świetlicy.  

17.  W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby 

oceniania zachowania, które obowiązują podczas wszystkich zajęć 

edukacyjnych w szkole. Przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej  

z zachowania wychowawcy klas są zobligowani do zasięgnięcia opinii na ten 

temat od wychowawców świetlicy.  

18.  Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do 

przestrzegania porządku, czystości, higieny, zasad bezpieczeństwa własnego  

i innych uczniów. Są zobligowani działać zgodnie z poleceniami 

wychowawców świetlicy.  

19.  Wyjście poza teren świetlicy może nastąpić wyłącznie za zgodą wychowawcy 

świetlicy. 

20.  Dzieci zobowiązane są w świetlicy szkolnej do zmiany obuwia na miękkie.  

21.  Dzieci korzystające ze świetlicy szanują sprzęt, meble, gry i zabawki. Po 

zakończonej zabawie, porządkują gry i zabawki. Uczą się samodzielnej pracy, 

gospodarują otrzymanymi materiałami.  

22.  Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy 

zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania szkód.  

23.  Uczniowie napotykający na trudności zgłaszają je wychowawcom świetlicy  

i wspólnie je rozwiązują.  

24.  Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami dzieci, wychowawcami 

klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami. 

25.  Wychowawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami i informują  

o funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w grupie. Dbają o spójność 

oddziaływań wychowawczych.  

26.  Za wyróżniające się zachowanie i szczególne osiągnięcia uczniowie otrzymują 



nagrody.  

27. Kontrakt jest corocznie ustalany w pierwszej połowie września  

w porozumieniu wychowawców z wychowankami.  

28.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez ucznia, nagminnie 

lekceważącego obowiązki, naruszającego zasady współżycia społecznego, 

higieny i bezpieczeństwa, przewiduje się następujące postępowanie:  

1) upomnienie ustne wychowawcy świetlicy;  

2) upomnienie pisemne przekazane wychowawcy klasy i rodzicom;  

3) rozmowa dyscyplinująca w obecności wychowawcy, rodziców i dyrekcji szkoły.  

29.  Jeżeli działania nie przynoszą pozytywnych skutków i brak jest współpracy 

rodziców w zakresie eliminowania problemów uczeń może decyzją dyrektora 

szkoły zostać czasowo lub trwale usunięty ze świetlicy.  

30.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania pisemnie 

lub mailowo wychowawców świetlicy o rezygnacji dziecka z pobytu  

w świetlicy.  

 

      ….................................................................. 


