
Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. M. Kopernika w Tarnowie 

 

     Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych                          

     i  opiekuńczych dla uczniów. 

 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6:30 do 16:30. 

 

2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godziną 

6:30,  po godzinie 16:30,  a także dziecko które nie dotrze do świetlicy.  Obowiązkiem 

dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 

 

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą  dydaktyczno – wychowawczą – opiekuńczą działalności 

szkoły . 

 

4. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz dbanie o właściwy rozwój osobowości dziecka. 

 

5. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

- zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych 

- pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabiania zadań domowych 

- organizowanie gier i zabaw ruchowych 

- tworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień  poprzez realizowanie: 

• zajęć dydaktycznych  - rozmowa, pogadanki, swobodne wypowiedzi, czytanie           

i słuchanie, oglądanie ilustracji, rozmowy kierowane, burze mózgów, konkursy, 

zagadki, rymowanki,symbole narodowe, przybliżanie wiadomości o ważnych 

wydarzeniach itp. 

• zajęć manualnych – malowanie, rysowanie, prace techniczne, prace gospodarczo – 

porządkowe (np. naprawa i przegląd gier) itp. 

• zajęcia ruchowe – gry i zabawy na placu zabaw, boisku szkolnym i sali 

gimnastycznej, odgrywanie scenek, układanie puzzli, układanie klocków, zabawy 

towarzyskie w kole i w grupie, gry i zabawy zespołowe 

• zajęcia muzyczne – słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka i śpiewanie 

piosenek, zabawy przy muzyce 

             Zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb grupy. 

 

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów 

prawnych w wyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu. 

 

7. Karta musi zawierać: 

- dane dziecka 

- telefony komórkowe rodziców/opiekunów prawnych 

- wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dziecka (zdrowotne, wychowawcze, 

przeciwwskazania) 

 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia, aktualizacji 

danych oraz karty upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

9. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

upoważnione pisemnym oświadczeniem. Upoważnienie musi zawierać dane osoby 

upoważnionej (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, własnoręczny podpis). Osoba 



odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. 

   

10. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeśli posiadają pisemne 

pozwolenie rodziców, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność po uprzednim zgłoszeniu 

nauczycielowi. 

 

11. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie 

dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście, itp.) rodzice muszą 

powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem. Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

12. Dzieci mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców/ 

opiekunów prawnych, ale po ich wyjściu ze świetlicy to rodzice/opiekunowie prawni biorą 

pełną odpowiedzialność za ich samodzielny powrót do domu . 

 

13. Dzieci nie będą wydawane osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 

substancji psychotropowych. W takiej sytuacji powiadamiany jest inny upoważniony 

członek rodziny. 

 

14. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne do wyjścia dziecka ze świetlicy i powrotu do domu 

nie są uwzględniane. 

 

15. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie świetlicy, dbania o ład i porządek w świetlicy. 

 

16. Za szkody wyrządzone w świetlicy przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą 

jego rodzice/opiekunowie prawni. 

 

17. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy (np. pieniądze, telefony 

komórkowe, zabawki itp.) wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności. 

 

18. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę      

z zachowania. 

 

19. W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego 

rodziców/opiekunów prawnych uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy. 

  

20. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z planem szkolnym według własnego rocznego 

ramowego i szczegółowego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. 

 

21. Wszelkie decyzje odnośnie odbywających się w świetlicy zajęć podejmują wychowawcy – 

nauczyciele świetlicy . 

 

22. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z dyrektorem szkoły, wychowawcami 

klas i innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką, 

personelem kuchni i pozostałymi pracownikami szkoły. 

 

23. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać 

z dyrektorem szkoły. 


