
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ                                                                            

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 15 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 

 

§ 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 

wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie 

wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według planu pracy 

i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły. 

§ 2  Cele i zadania świetlicy 

 Wychowawcy świetlicy szkolnej:  

1. Zapewniają opiekę wychowawczą dzieciom i młodzieży, pomoc w nauce oraz 

odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych 

zainteresowań.  

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów.  

4. Wdrążają do samodzielnej pracy umysłowej  

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.  

7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

 8. Sprawują opiekę nad dożywianiem. 

 9. Stwarzają warunki dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności 

organizują zabawy na placu zabaw, zajęcia na boisku szkolnym oraz gry 

sportowe. 

 § 3  Założenia organizacyjne;  

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach od 

6.30 - 17.00.  

2. Karta zgłoszenia do świetlicy wypełniona jest na obecny rok szkolny i zawiera 

podstawowe dane dotyczące ucznia. W przypadku zmiany wcześniejszych 

ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym 

wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.  



3. Opiekunowie prawni i osoby upoważnione odbierają dziecko ze świetlicy za 

pomocą systemu NEONKI, generując odpowiedni kod. 

- System Neonki jest system elektronicznego potwierdzenie odbioru uczniów ze 
świetlicy w ZSP 15  
- System neonki jest wspomagany wersją papierową kart zgłoszeń                                              
    i  upoważnień. 
-Rodzic ucznia zgłoszonego  do świetlicy zobowiązany jest do rejestracji w  
   systemie Neonki.  
- Zgody na samodzielne wyjście ze świetlicy w systemie Neonki uczniów klas 1 i     
     2 muszą posiadać informacje dodatkową. Godzinę wyjścia oraz zależne od    
     rodziców dyspozycje związane ze zgodą. 
- Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego   
   przez osoby upoważnione zgłoszone do systemu Neonki.  
- Wychowawca świetlicy ma prawo do potwierdzenia tożsamości osoby    
   odbierające ucznia poprzez wylegitymowanie, jeśli zaistnieją wątpliwości    
   dotyczące uprawnień do odbioru. 
- Potwierdzenie uprawnień do odbioru ucznia wynika z opcji wyjścia  
   warunkowego w systemie Neonki poza budynkiem szkoły (plac zabaw i boisko  
   szkolne) służy to dopełnieniu wszelkiej staranności dotyczącej  
   bezpieczeństwa ucznia.  
 

4. Każda decyzja rodzica dotycząca opuszczania świetlicy przez dziecko na 

zajęcia dodatkowe musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.  

5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach 11.50 -13.45         

W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.  

6. W szczególnych przypadkach np. skrócone lekcje z powodu nieobecności 

nauczyciela, nieuczestniczenie w lekcjach religii, uczniowie niezapisani do 

świetlicy mogą z niej korzystać. 

  

 

§ 4  Zadania i obowiązki nauczycieli wychowawców świetlicy: 

1. Właściwe prowadzenie zajęć w grupach wychowawczych  

2. Odpowiedzialność  za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia 
się ich do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po 
zgłoszeniu się dziecka do świetlicy po zakończeniu lekcji, do czasu ich 
przekazania rodzicom/prawnym opiekunom za pośrednictwem systemu 
Neonki.  



3. Obsługa systemu neonki. 

4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami  

5. Udzielanie pomocy przy odrabianiu lekcji  

6. Pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas wydawania obiadów 

7. Dbałość o estetykę świetlicy. 

8. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów i imprez świetlicowych.  

§ 5  Wychowankowie świetlicy 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców 

pracujących.  

2. Prawa uczestnika świetlicy.  

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do : 

 - korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań 

 - korzystania z organizowanych form dożywiania  

- rozwijania swoich umiejętności i zdolności  

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego 

3.  Obowiązki uczestnika świetlicy 

 Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 - systematycznego udziału w zajęciach 

 - nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia 

wychowawcy 

- dbania o porządek i wystrój świetlicy  

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy 

 - kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie 

pobytu w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy 

 - przestrzegania regulaminu świetlicy  

- troski o bezpieczeństwo swoje i innych  

 

§ 6  Nagrody i wyróżnienia  

- wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.  

- pochwała przekazana opiekunom.  

       Sposób egzekwowania pożądanych zachowań 

- bezpośrednie zwrócenie uwagi 

- upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich 

uczniów  

- poinformowanie rodziców o niestosownym zachowaniu (w kontakcie 

bezpośrednim,  pisemnie lub telefonicznie)  



 

§ 7 Współpraca z rodzicami  

1. Bezpośrednia ( pilne rozmowy – gdy odbierają dzieci ze świetlicy)  

2. Korespondencja z rodzicami poprzez systemy: Librus, Neonki 

 


