
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu 

 

Regulamin świetlicy 

 

 

I. Zasady ogólne – przyjęcie ucznia na świetlicę szkolną. 

 

1.Opieką świetlicową objęci są uczniowie kl. I-III których obydwoje rodzice pracują. 

Szczegółowe zasady reguluje Statut Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  

 

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach od 6.00-8.00 oraz po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny 17.30.  

 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 17.30 

odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.  

 

3.Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

zapisane do świetlicy. 

Opieką objęci są również uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodzica ( wypełniony druk zgłoszenia na świetlicę ) 

 

II. Prawa i obowiązki ucznia i rodzica. 

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do: 

1. Stałej opieki wychowawczej. 

2. Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną . 

3. Ochrony i poszanowania godności. 

4. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

5. Pomocy  w nauce. 

6. Uczestnictwa w życiu świetlicy. 

7.  Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma obowiązek: 

1. Zachowywać się w sposób kulturalny. 

2. Dbać o ład i porządek w świetlicy. 

3. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

4. Szanować mienie świetlicy. 

5. Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy. 

6. Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy. 

7. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy. 

 Prawa i obowiązki rodziców 

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich 

dziecko na świetlicy. 

2. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane jest osobiście na świetlicę               

i odbierane przez rodziców lub osoby upoważnione  z sali świetlicowej. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły 

a nie zgłosiło się do świetlicy. 



4. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do 

domu lub odebranie go przez inne osoby niż wskazały we wniosku o przyjęcie na 

świetlicę.  

5. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy 

świetlicy. 

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko. 

7. Rodzice zobowiązani są zapoznać  się z treścią „Regulaminu świetlicy” i przestrzegać 

ujętych tam zasad. 

III. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej. 

 

1. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, wskazanej               

w dokumentach osoby upoważnionej bądź samodzielnie (dotyczy tylko uczniów klas III)       

o konkretnej godzinie na pisemną zgodę  rodzica.  

 

2. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę 

świetlicy.  

 

3. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców piśmie.  

Brak pisemnej informacji od rodziców uniemożliwia opuszczenie przez dziecko świetlicy.  

 

4. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach pracy placówki oraz braku kontaktu 

z rodzicami lub osobami wyznaczonymi do odbioru dziecko może być przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom (policja). 

  

IV. Nagrody i kary. 

 

Funkcjonowanie uczestnika świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania. 

 

1.Nagrodę może otrzymać każdy wychowanek świetlicy, który: 

 nienagannie zachowuje się w świetlicy, stosuje się do regulaminu oraz przyjętych 

norm i zasad 

 wykonuje inne czynności na rzecz świetlicy ( np. prace porządkowe, pomoc 

młodszym kolegom w nauce itp.) 

 pomaga w przygotowaniu dekoracji świetlicy, imprez okolicznościowych. 

 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

 ustną pochwałę ucznia przez nauczyciela lub kierownika świetlicy 

 pochwałę przed rodzicami, wychowawcą klasy, grupą rówieśniczą 

 wyróżnienie w postaci dodatkowych punktów w klasowym systemie oceniania 

 list pochwalny do rodziców. 

3. Karę może otrzymać uczeń, który: 

 nie przestrzega regulaminu, łamie obowiązujące normy i zasady postępowania 

 stosuje zachowania agresywne, przemoc psychiczną, fizyczną lub słowną  

 nie stosuje się do poleceń wychowawcy świetlicy 

 kradnie 

 niszczy mienie kolegów lub świetlicy 



 samowolnie opuszcza świetlicę 

 zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych. 

 

 4. Karą może być: 

 upomnienie wychowawcy świetlicy 

 upomnienie wychowawcy klasy/opiekunów prawnych przez wychowawcę świetlicy 

 ustne lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę, kierownika  

świetlicy lub pedagoga 

 ujemne punkty w klasowym systemie ocenienia 

 upomnienie dyrektora  

 zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy 

 

V. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy. 

 

1. Wniosek o zawieszeniu może nastąpić za nagminne łamanie regulaminu świetlicy po 

wyczerpaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych, gdy uczeń: 

 umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innych osób 

 z premedytacją demoralizuje innych uczniów 

 stanowi zagrożenie dla siebie i innych dzieci 

  

2. Trzykrotna, negatywna uwaga w dzienniku lub w formie pisemnej notatki potwierdzonej 

przez rodzica skutkuje dwutygodniowym zawieszeniem ucznia w zajęciach świetlicowych.  

W tym czasie opiekę zapewnia rodzic lub prawny opiekun. 

 

3. Decyzję o zawieszeniu ucznia w uczestnictwie w zajęciach świetlicy podejmuje komisja,    

w skład której wchodzą; dyrektor lub wicedyrektor, kierownik świetlicy, pedagog 

 i wychowawcy świetlicy. 

 

4. Dwukrotne zawieszenie ucznia w prawach uczestnika świetlicy może skutkować               

nieprzyjęciem do świetlicy na kolejny rok szkolny. 

 

VI. Zasady postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, w tym                     

z uczniem z orzeczeniem. 

 

1.Wychowawca reaguje, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych, stosownie do 

zaistniałej sytuacji: 

 odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy 

 w razie potrzeby wezwanie pomocy innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarki 

 

2. Jeżeli sytuacja tego wymaga, nauczyciel ma prawo przytrzymać agresywne dziecko do 

momentu jego uspokojenia, powstrzymać jego rękę lub nogę oraz odsunąć dziecko od osób 

lub przedmiotów, wobec których zachowuje się agresywnie. 

 

3.W wypadku, gdy dziecko nie jest w stanie wyciszyć się, a jego zachowanie nie ulega 

poprawie bądź eskaluje, nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z rodzicami i prosi                         

o natychmiastowy przyjazd do szkoły. 

 

4.W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia, które eskaluje (napaść fizyczna, 

autoagresja), nauczyciel oprócz rodziców zawiadamia Pogotowie Ratunkowe i/lub Policję.  



 

VII. Postanowienia ogólne. 

 

1.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko 

zabawki oraz inne wartościowe rzeczy będące jego własnością. 

 

2. Za zniszczenie przedmiotów, będących wyposażeniem świetlicy, materialnie odpowiadają 

rodzice  

 

3. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać                           

i omawiać z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami.  

 

4. Objęcie opieką świetlicową nie musi być powiązane z żywieniem.  

 

 


