
REGULAMIN ŚWIETLICY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

W PILE 
                                                                              Opracowany na podstawie : 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949) Prawo Oświatowe 
Ustawy z 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz.908 ze zm.), 

Ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 59 ze zm.) 
 

Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do 
szkoły. 
 I. Cele i zadania świetlicy: 
1.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom z klas I-III zorganizowanej opieki  
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 
2. Do zadań świetlicy należy: 

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie 
do samodzielnej pracy umysłowej; 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć 

w tym zakresie; 
d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 
e) kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie 

zdrowia; 
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 
g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy; 

II. Organizacja pracy w świetlicy: 
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 min. 
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25. 
4. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do godzin lekcyjnych uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. 
5. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu program Wychowawczy i Program Profilaktyki 
Szkoły ujęte w Rocznym Planie Pracy Opiekuńczo –Wychowawczej Świetlicy. 
6. Pobierana jest  dobrowolna świetlicowa opłata wpisowa na konto Rady Rodziców. 
Pieniądze te są przeznaczone na materiały do prac plastycznych, sprzęt do zabaw 
sportowych, zabawki, gry stolikowe oraz upominki i organizację imprez świetlicowych, np. 
andrzejki, mikołajki, dyskoteka karnawałowa, nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów. 
Kwota jest ustalana przez dyrekcję i wychowawców  
w porozumieniu z Radą Rodziców. 
III. Wychowankowie świetlicy: 
1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III. W pierwszej kolejności przyjmowane są 
dzieci rodziców pracujących  wychowujących samotnie, oraz rodziców (opiekunów) 
pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji. 

2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VI. 
3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 
pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka, opatrzonego  pieczątkami zakładów 
pracy rodziców(opiekunów). 
4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Regulamin Ucznia i 
regulamin całorocznego konkursu „Wyścig po Złotą Kropkę” . 
5. Pobyt w świetlicy nie jest objęty obowiązkiem szkolnym, a zatem w przypadku gdy uczeń 
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla innych wychowanków świetlicy, będzie zawieszony 
lub wydalony ze społeczności świetlicy w porozumieniu z rodzicami (opiekunami). 
6. Uczniowie powinni wiedzieć, że niestosowanie się do obowiązujących zasad wywoła 
określone konsekwencje-zastosowane zostaną wobec uczniów kary przewidziane w statucie 
szkoły. 
IV. Opuszczanie świetlicy przez uczniów –zasady bezpieczeństwa: 
1. Dzieci zawsze wychodzą na obiad pod opieką wychowawcy. 
2. Na życzenie rodziców dziecko uczęszczające do świetlicy może samo lub pod opieką 
starszego rodzeństwa opuścić świetlicę, jeżeli: 
a) czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami    
b) rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy); 
c) dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń pod opieką którego wychodzi ze świetlicy, osiągnął 
wiek co najmniej 10 lat (art.43 ust.1 ustawy o ruchu drogowym);  
d) w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające ich zdrowiu 
lub życiu (przejście przez odcinek drogi o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do 
zabaw w pobliżu drogi). 
3.W przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia świetlicy, 
wychowawcy                         są zobowiązani poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły. 
V. Pracownicy świetlicy:  
Etatowymi pracownikami świetlicy są: nauczyciele - wychowawcy świetlicy. 
VI. Dokumentacja: 
1. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlicy, 
2. Plan Tematyki Zajęć (na poszczególne tygodnie roku szkolnego), 
3. Ramowy Plan Dnia , 
4. Sprawozdanie z działalności świetlicy, 
5. Dzienniki zajęć (jeden na grupę), 
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 
7. Kontrakt między rodzicami a wychowawcami świetlicy, 
8. Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3  w Pile 
9. Regulamin całorocznego konkursu „Wyścig po Złotą Kropkę”, 
10. Statut Szkoły. 
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Zatwierdził: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  w Pile 


