
 
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4                   

Dyrektora Szkoły Podstawowej                          

im. Jana Pawła II w Legbądzie                               

z dnia 1.03.2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                      

IM. JANA PAWŁA II  

 W LEGBĄDZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Cele i założenia świetlicy szkolnej 

1. Opieka świetlicowa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie zorganizowana 

jest w pomieszczeniach szkoły. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

3. Ze świetlicy mają obowiązek korzystać uczniowie, którzy ze względu na organizację 

dojazdu do szkoły, czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w szkole muszą dłużej przebywać w szkole; inni uczniowie mogą korzystać    

ze świetlicy za zgodą wychowawcy świetlicy. 

4. Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczęszczające do świetlicy, po zakończeniu zajęć 

odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę i przekazane pod opiekę nauczyciela 

pełniącego dyżur w świetlicy.  

1) Dzieci dojeżdżające do szkoły, do autobusu szkolnego odprowadza wyznaczony 

pracownik. 

2) Organizację dowozów uczniów organizuje Burmistrz Tucholi, 

3) Regulamin dowozów, w tym zasady bezpieczeństwa oraz harmonogram ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

 5. Do świetlicy uczniowie są przyjmowani są  na podstawie kart zgłoszeń składanych                     

przez rodziców.  

6. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do godzin dowozu i odwozu dzieci spoza siedziby 

szkoły. 

7. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) zapewnienie opieki uczniom dowożonym i dojeżdżającym,  

2) organizowanie odrabiania zadań domowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

uczniom z trudnościami w nauce; 

3) wdrażanie do samodzielności i samorządności, 

4) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

5) wspieranie uczniów w rozwoju poprzez organizację zajęć sportowych, wpływających 

na prawidłowy rozwój fizyczny uczniów. 

8. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się w grupie wychowawczej, liczącej nie więcej 

niż 25 uczniów.  

II. Założenia organizacyjne 

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy                       

z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 



3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.15 – 13.30 

III. Warunki korzystania ze świetlicy. 

Wychowankowie powinni: 

1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają 

one z planu zajęć. 

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. 

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

5. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna 

świetlicy – tylko w sytuacji, gdy posiadają pisemną zgodę rodziców. 

6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. 

7. Za pracę i zachowanie w świetlicy stosuje się nagrody zgodne ze statutem szkoły. 

8. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy stosuje się kary zgodne ze statutem szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


