
 

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest miejscem wychowania pozalekcyjnego.  

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I - IV.  

3. Rekrutacja uczniów klas I-IV do świetlicy odbywa się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.  

4. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców lub 

prawnych opiekunów dziecka.  

5. Osoby trzecie upoważnione do odbioru dziecka powinny być przedstawione 

przez rodziców (opiekunów) wychowawcom świetlicy oraz posiadać pisemną 

zgodę.  

6. Każdorazowy odbiór wychowanka świetlicy z terenu szkoły lub placu zabaw 

należy zgłosić wychowawcy świetlicy.  

 

II Cele i zadania Świetlicy 

1. Świetlica stanowi integralną część szkoły.  

2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, układanego przez wychowawców na dany rok 

szkolny.  

3. Plan jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.  

4. Podstawowym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom 

zorganizowanych form opieki i wychowania pozalekcyjnego wspomagających 

ich rozwój psychofizyczny.  

Poprzez zorganizowaną opiekę i wychowanie rozumie się:  

– zapewnienie dzieciom opieki przez wykwalifikowaną kadrę  

– zorganizowanie nauki własnej oraz pomoc uczniom  



 – organizowanie gier, zabaw i konkursów mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny i psychiczny  

– stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze  

– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej rozwijanie samodzielności i 

samorządności oraz społecznej aktywności poprzez stwarzanie warunków do 

działania na forum świetlicy, uczestnictwa w życiu szkolnym i środowisku.  

5. Obowiązkiem wychowanków świetlicy jest postępowanie zgodne z opraco-

wanymi zasadami zachowania w świetlicy zawartymi w Regulaminie Świetlicy i 

Statucie Szkoły. 

  

III Organizacja pracy świetlicy  

1. Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-17:00 

Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin 

pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.  

2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczo-opiekuńczych według 

grafików opracowanych przez wychowawców świetlicy na początku każdego 

semestru. 

3. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 6:30 i trwają do godziny 17:00 według 

ustalonego grafiku z przerwą obiadową.  

4. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy szkolnej opiekują się wychowankami 

podczas posiłków w stołówce szkolnej.  

5. Uczniowie klas I do świetlicy odprowadzani są przez wychowawców klas.  

6. Uczniowie klas II-IV przychodzą samodzielnie i zgłaszają swoją obecność 

nauczycielowi dyżurnemu.  

7. Uczeń, który zgłosił się do świetlicy pozostaje na terenie świetlicy do 

momentu odebrania go przez rodziców. 

8. Podczas zajęć dzieci przebywają pod opieką prowadzących zajęcia. Obecność 

dziecka jest dokumentowana znakiem +.  



9. W warunkach sprzyjającej pogody zajęcia mogą się odbywać na szkolnym 

placu zabaw i szkolnych boiskach lub poza szkołą np. Bulwary.  

10. Uczniowie wychodzą na plac zabaw i boiska szkolne w sposób 

zorganizowany wyłącznie pod opieką nauczyciela.  

11. Na placu zabaw (boisku szkolnym) nauczyciel organizuje gry i zabawy 

swoim podopiecznym w wyznaczonym przez niego miejscu w taki sposób, by 

mieć kontakt wzrokowy z całą grupą. Kiedy mija czas  

zajęć, sprawdza obecność i odprowadza wychowanków do kolejnego 

wychowawcy.  

12.  Każde opuszczenie sali lub szkolnego placu zabaw (boiska) podczas zajęć 

odbywa się wyłącznie za zgodą za prowadzącego zajęcia.  

13. Rodzice (opiekunowie) zgłaszają fakt odbioru dziecka nauczycielowi 

dyżurnemu, który wywołuje wychowanków do wyjścia. 

 

IV Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej  

1. Uczeń ma prawo do:  

–właściwie zorganizowanej opieki  

–życzliwego traktowania  

–swobodnego wyrażania myśli i przekonań  

–poszanowania godności osobistej  

–ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną  

–opieki  

2.Uczeń zobowiązany jest do:  

–przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy  

–przestrzegania zasad współżycia w grupie  

–współpracy w procesie wychowania i opieki  

–pomagania słabszym  

–uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy  

–dbałości o wspólne dobro, ład i porządek  


