
REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3 W GOSTYNINIE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Obrońców Westerplatte w Gostyninie.  

§ 2. 

Definicje pojęć występujących w regulaminie: 

1) rodzice – rodzice lub opiekunowie prawni dziecka; 

2) wychowawca – wychowawca świetlicy szkolnej; 

3) karta zgłoszenia – karta zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

4) strona internetowa – strona SP3: www.sp3gos.pl 

 

§ 3. 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i uczniów klas I-

VI, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;  

2) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

2. Liczba dzieci przyjętych do świetlicy uzależniona jest od możliwości kadrowych szkoły.  

3. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia 

edukacyjne np. religii, wychowania do życia w rodzinie. 

4. W świetlicy szkolnej w wyjątkowej sytuacji mogą przebywać uczniowie, skierowani do niej przez 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

 

§ 4. 

1. Formy pracy świetlicy oraz zakres podstawowych zadań wychowawców określa § 30 Statutu szkoły.  

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 2 

Założenia organizacyjne 

1. Uczniowie objęci zajęciami świetlicowymi podzieleni są na grupy wiekowe. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych dla poszczególnych grup salach, na placu zabaw, na 

terenie szkolnym, w sali zabaw, w sali gimnastycznej. 

3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do organizacji danego roku szkolnego oraz potrzeb dzieci. 

4. Godziny pracy świetlicy w dniu, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor. 

 

Rozdział 3 

Zasady funkcjonowania świetlicy 

§ 1. 

Do zadań wychowawców świetlicy należy: 

1) opieka nad powierzoną grupą wychowanków; 



2) zapoznanie uczniów z ich prawami oraz z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy; 

3) organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu; 

4) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych; 

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 

7) kształtowanie nawyków higieny i czystości (dbałość o estetykę pomieszczenia); 

8) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 

9) współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym; 

10) prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, dokumentacja dotycząca dziecka); 

11) opracowywanie regulaminów, rocznego planu pracy oraz planów miesięcznych, sprawozdań; 

12) przeprowadzanie zebrań z rodzicami. 

 

§ 2. 

1. Wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli 

przyprowadzono je do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza swoją obecność wychowawcy.  

3. Wychowawca odnotowuje obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć.  

4. Na pisemną prośbę rodzica, uczeń w trakcie pobytu w świetlicy, może uczestniczyć w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych w szkole lub w szkole muzycznej (zał. 1). 

5. Za dzieci uczęszczające na dodatkowe zajęcia, o których mowa w pkt 4, od momentu wyjścia dziecka ze 

świetlicy, aż do powrotu do świetlicy, odpowiedzialność ponoszą nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

6. Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają i nie odprowadzają dzieci na zajęcia do szkoły muzycznej 

czy inne zajęcia pozalekcyjne realizowane na terenie szkoły. 

7. W świetlicy dzieci mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych i medialnych po wcześniejszym 

ustaleniu z wychowawcą. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe przedmioty przyniesione z domu takie, 

jak: telefony, urządzenia techniczne, zabawki, itp. 

9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez 

dziecko. 

10. Rodzice dziecka są zobowiązani do aktualizacji danych dotyczących adresu, numerów telefonów oraz 

przekazania wychowawcy informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie 

dziecka. 

 

Rozdział 4 

Rekrutacja dzieci do świetlicy 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny jest pisemna deklaracja rodziców tzw. Karta 

zgłoszenia (zał. 2). 

2. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.  

3. Termin składania Kart zgłoszenia podawany jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. 



4. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują w następujących terminach: 

1) do 15 czerwca – rodzice dzieci/uczniów uczęszczających do SP3, 

2) do 10 września – rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów kl. I-IV, 

rozpoczynających naukę w  SP3.  

5. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do świetlicy w innym 

terminie, w trakcie roku szkolnego. 

6. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje po rozpatrzeniu Kart zgłoszeń przez komisję w składzie 

wicedyrektor szkoły i wychowawcy świetlicy. 

7. Przyjęcie dziecka w przypadku, o którym mowa w pkt 5 uzależnione jest od wolnych miejsc w danej 

grupie. 

8. Rezygnację z udziału dziecka w zajęciach świetlicowych rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy 

świetlicy. 

9. Rodzice uczniów, którzy oczekują na zajęcia pozalekcyjne (np. 1 godz. w tyg.) są zobowiązani do 

złożenia Kart zgłoszenia. 

10. Dziecko zostaje wykreślone z listy w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach. 

 

Rozdział 5 

Odbiór dzieci ze świetlicy 

1. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców, 

które są w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

3. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców. 

4. Zastrzeżenie prawa do odbioru dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem 

sądowym.  

5. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek zgłoszenia tego faktu bezpośrednio wychowawcy.  

6.  Odbiór dziecka potwierdzany jest poprzez złożenie podpisu wraz z godziną w Rejestrze wyjść.  

7. Uczniowie klas III-VI mogą wyjść ze świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica pod warunkiem, że mają 

podpisaną zgodę rodzica na samodzielne wyjście.  

8. W wyjątkowych sytuacjach, dziecko może odebrać osoba niewskazana w Karcie zgłoszenia, jeśli posiada 

pisemne upoważnienie od rodzica dziecka i wypełni odpowiednie oświadczenie (zał. 3). 

9. W wyjątkowych sytuacjach, osoby nie wskazane w karcie zgłoszenia i nie posiadające upoważnienia 

mogą odebrać dziecko tylko po telefonicznej rozmowie z wychowawcą (należy podać imię i nazwisko 

oraz nr dowodu osobistego tej osoby). 

10. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania 

dzieci po skończonych zajęciach. 

11. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic telefonicznie 

zawiadamia o tym fakcie wychowawcę (tel. 24-236-0228). 



12. Dzieci nie będą mogły opuścić świetlicy z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

13. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16
15

, wychowawca postępuje według następujących zasad: 

1) zapewnia opiekę dziecku; 

2) kontaktuje się z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka; 

3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a następnie policję; 

4) sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

 

Rozdział 6 
Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych 

1.  Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do: 

1) dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej; 

2) swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań; 

3) poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego; 

4) ciepłej i życzliwej atmosfery; 

5) pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów; 

6) udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach, imprezach; 

7) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

8) korzystania z zabawek, gier, materiałów plastycznych, księgozbioru. 

2. Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu świetlicy; 

2)  przestrzegania zasad współżycia w grupie i zasad bezpieczeństwa; 

3) odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników 

szkoły; 

4) stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły; 

5) utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu; 

6) pomagania uczniom potrzebującym pomocy; 

7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy; 

8) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

9) zgłaszania wychowawcy każdego faktu przyjścia i wyjścia poza świetlicę; 

10) aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach; 

11) natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków; 

12) odrabiania zadanych lekcji w ustalonych w ramowych rozkładzie dnia. 

 

Rozdział 7 

Nagrody i kary wobec wychowanków 

1. Uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, 

przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1) pochwały ustnej; 

2) pochwały ustnej do rodziców i wychowawcy klasy; 



3) dyplomu; 

4) drobnych upominków rzeczowych. 

2. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy 

przewidziane są następujące kary: 

1) upomnienie ustne; 

2) ostrzeżenie w obecności grupy; 

3) ustne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu; 

4) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania; 

5) czasowe zawieszenie prawa do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. 

 
 


