
  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 20 IM. KSIĘCIA JAN A DOBREGO W OPOLU

I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedzieli) w godzinach 6.30
do 17.00

2. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych - nauczycieli 
wychowawców świetlicy, którzy są zarazem członkami Rady 
Pedagogicznej.

3. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 
szkolnym oraz wychowawcami klas.

4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice / opiekunowie 
pracują zawodowo i w dniu zapisu dziecka do świetlicy przedłożą 
zaświadczenie o zatrudnieniu.

5. Zapis do świetlicy dzieci klas starszych, tj. kl. 4-6 będzie się odbywać tylko 
w sytuacjach wyjątkowych, poprzedzonych indywidualną rozmową z 
dyrektorem szkoły przed końcem poprzedniego roku szkolnego.

6. Rodzice / opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy 
składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców / 
opiekunów

7. Zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej każdy rodzic zapisując dziecko do 
świetlicy powinien dokonać opłaty 50 zł u wychowawców świetlicy 
przeznaczanych na zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych podczas pobytu dziecka w 
świetlicy (wplata może być rozłożona na dwie raty po 25 zł, uiszczana na 
początku każdego semestru).

8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu 
zabaw lub na boisku szkolnym.

9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku 
szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego 
dziecka uczęszczającego do świetlicy.

10. Uczeń nieprzestrzegający Regulaminu Świetlicy może być usunięty 
z listy uczestników świetlicy.

11. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, 
które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po 
lekcjach.



12. Wychowawca opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach 
świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.

13. W przypadku kiedy dzieci będą samodzielnie opuszczać świetlicę, rodzice 
zobowiązani są pisemnie poinformować o tym wychowawcę świetlicy (w 
momencie opuszczenia przez dziecko świetlicy odpowiedzialność za jego 
bezpieczeństwo ponoszą rodzicę / opiekunowie).

14. W przypadku gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice, 
należy pisemnie poinformować o tym wychowawcę świetlicy.

15. Zamiar wypisania dziecka ze świetlicy w trakcie roku szkolnego należy 
zgłosić pisemnie kierownikowi świetlicy.

16. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, 
tabletów, itp.

17. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją i 
przestrzeganiem Regulaminu Świetlicy.

II OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać swoich obowiązków i praw,

b) dbać o ład i porządek,

c) zostawić tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

d) stosować się do wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

e) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 
wyjściu ze świetlicy,

f) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz zle samopoczucie,

g) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej

III PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

a) znajomości swoich praw i obowiązków,



b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach 
   i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 
świetlicy, zabawek i gier.

IV. RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY:

6:45 - 12:00:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,

•  czytanie książek i prasy dziecięcej,

•  zajęcia stolikowe,

•  spożywanie śniadania,

•  pogadanki.

12:00- 13:00:

•   przerwa obiadowa, podczas której dzieciom towarzyszy wychowawca
  świetlicy

13:00- 16:00:

• swobodne zabawy dzieci,

• odrabianie zadań domowych,

• zajęcia czytelnicze,

• zajęcia plastyczne,

• gry i zabawy edukacyjne,

• podczas ładnej pogody zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym z 
wykorzystaniem sprzętu sportowego

16:00 —17:00:



• zabawy dowolne,

• odrabianie zadań domowych i zajęcia porządkowe


