
Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej  

im. św. Jana Pawła II w Paczkowie 

 

Świetlica w Szkole Podstawowej w Paczkowie to bezpieczne, przyjazne i ciekawe miejsce 

przeznaczone dla uczniów, mające na celu zapewnienie im optymalnych warunków do 

wypoczynku, relaksu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi, wychowaniu oraz rozwijaniu 

kompetencji kluczowych. Uczniowie przebywający tutaj mają zapewnione odpowiednie 

miejsce do czytania, odrabiania prac domowych, zjedzenia posiłku, zabawy, wzmacniania 

sprawności fizycznej oraz intelektualnej. 

Cele i zadania świetlicy: 

 zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, 

 rozwijanie kompetencji kluczowych, 

 rozwijanie i poszukiwanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

 pomoc w rozwijaniu i kształtowaniu umiejętności organizowania sobie wolnego 

czasu, 

 udzielanie indywidualnej pomocy w nauce, 

 współpraca z rodzicami i wychowawcami klas. 

Założenia organizacyjne: 

 Uczniowie mogą korzystać z opieki  świetlicy w godzinach 6.30-17.00 od 

poniedziałku do piątku. Świetlica szkolna jest również czynna w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych (zgodnie z procedurą i harmonogramem zamieszczonym na stronie 

internetowej szkoły). 

 Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez 

rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie 

internetowej szkoły. 

 Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z lekcji religii/ 

basenu.  

 Uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza się do nauczyciela (podchodzi do biurka 

i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę). 

 W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby  niż rodzice, należy 

odnotować tę informację w Karcie Zgłoszenia oraz złożyć zaświadczenie osoby 

upoważnionej w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik I) 

 Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy 

o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, 

zawartego w Karcie Zapisu. 

 Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły lub przyjechało autobusem do szkoły, a nie zgłosiło się do 

wychowawcy świetlicy. 



 Codzienna obecność uczniów odnotowywana jest w liście obecności. 

 Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczniów 

pozostawione na świetlicy. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie całej szkoły, w tym na boisku orlik. 

Przewiduje się także formę zajęć w postaci pieszej lub wyjazdowej (informacja o 

takiej formie zajęć zostanie przesłana rodzicom z odpowiednim wyprzedzeniem przez 

dziennik elektroniczny). 

 Świetlica realizuje w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodne z planem pracy świetlicy. 

Uczniowie przebywający w świetlicy: 

 dbają o piękny język polski, 

 nie korzystają z telefonów, 

 plecaki pozostawiają w wyznaczonym do tego miejscu, 

 informują o każdorazowym wyjściu ze świetlicy, 

 przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. 

Dokumentacja: 

 elektroniczny dziennik zajęć, 

 karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 

 oświadczenia osób odbierających dzieci, 

 miesięczny plan pracy świetlicy, 

 zbiór jednorazowych zwolnień. 

 

 

 

 


