
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WEJHEROWIE 

 
 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

• Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działao wychowawczo-opiekuoczych 
przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczym Szkoły. 

• W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu 
zajęd opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych 
oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 

 
 

§ 2. 
Cele i zadania świetlicy 

 
• Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

 
• zorganizowaną opiekę wychowawczą,  
• pomoc w nauce,  
• warunki do nauki własnej,  
• kulturalną rozrywkę i zabawę, 
• właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 
• rozwój zainteresowao oraz zdolności, 
• stymulowanie postawy twórczej, 
• wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
• pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

• pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

• wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

• współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

 

• Do zadao świetlicy należy:  

• organizowanie opieki,  

• organizowanie pomocy w nauce,  

• tworzenie warunków do nauki własnej,  



• przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny, 

• odkrywanie i rozwijanie zainteresowao, 

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 
rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

• realizowanie zagadnieo z profilaktyki uzależnieo (wpływ używek na zdrowie i życie 
człowieka; potrafię powiedzied nie; wskazanie zagrożeo niewłaściwego korzystania z 
komputera, Internetu), 

• rozwijanie samodzielności i aktywności, 

• współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a 
także z psychologiem szkolnym i logopedą. 

 

 
§ 3. 

Założenia organizacyjne 
 

• Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 12.30 do 17.00. 
• Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje  
• Wicedyrektorszkoły. 
• Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeo obowiązujących w 

szkole, które wypełniają rodzice. 
• W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie 

powinna przekraczad 25 osób. 
• Dziecko ze świetlicy mogą odbierad jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone 

przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych 
sytuacjach uczeo może byd odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty 
zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych 
opiekunów. 

• Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 
świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

 
 

§ 4. 
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 
• Wychowanek ma prawo do: 

 
• właściwie zorganizowanej opieki, 
• życzliwego traktowania, 
• poszanowania godności osobistej, 



• ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 
• wyboru zajęd zgodnie z zainteresowaniami, 
• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
• rozwijania swoich zainteresowao i uzdolnieo, 
• korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 
 

• Wychowanek jest zobowiązany do:  
 
• przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 
• przestrzegania zasad współżycia w grupie, 
• współpracy w procesie wychowania i opieki, 
• uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 
• kulturalnego zachowania się w trakcie zajęd świetlicowych, 
• respektowania poleceo nauczyciela, 
• nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
• nieoddalania się od grupy podczas wyjśd poza salę świetlicową, 
• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
 

§ 5. 
System motywacyjny 

• Pochwała przekazana rodzicom. 

• Pochwała przekazana wychowawcy klasy i Dyrektorowi Szkoły. 

• W najmłodszej grupie funkcjonuje system motywacyjny „Awatarki”. (Załącznik nr 2) 

• Całoroczny konkurs na wzorowego świetlika z nagrodą rzeczową. (Załącznik nr 2) 

 

• Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy. 

• Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka. 

• Poinformowanie wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły. 

 

 

 
§ 6. 

Współpraca z rodzicami 

• Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu dziecka do świetlicy.  
• Rozmowy telefoniczne.  
•  Indywidualne spotkania z rodzicami. 

 
 
 



 
 

§ 7. 
Dokumentacja świetlicy 

• Regulamin świetlicy.  

• Program pracy opiekuoczo - wychowawczej świetlicy szkolnej. 

• Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

• Miesięczny rozkład zajęd. 
• Ramowy rozkład dnia. 
• Karty zgłoszeo dzieci do świetlicy szkolnej. 
• Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
• Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami. 

 Opis systemu motywacyjnego „Awatarki”(grupa I). 

 Opis systemu motywacyjnego „Wzorowy świetlik” (Grupa II, III, IV). 
 

 

 

 

§ 8. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

• Opracowanie ramowego planu zajęd dydaktyczno-wychowawczych.  

• Systematyczne prowadzenie dziennika zajęd.  

• Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

• Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów. 

• Prowadzenie zajęd dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 

• Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeostwa wychowankom. 

• Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 
pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.  

• Rozwijanie zainteresowao uczniów.  

• Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałośd o 
zachowanie zdrowia. 

• Ukształtowanie u uczniów właściwej postawy wobec uzależnieo. 

• Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną.  

• Dbanie o estetykę pomieszczeo i aktualny wystrój świetlicy.  

• Podpisanie kontraktu z wychowankami. 

• Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  

• O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i 
wychowawcę ucznia. 



 
 

§ 9. 
 

Wyposażenie świetlicy 
 
Świetlica szkolna powinna byd wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające 
realizację programu pracy opiekuoczo-wychowawczej: 
 

• Sprzęt audiowizualny. 
• Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 
• Czasopisma, książki, gry do zajęd artystycznych, technicznych itp. 
• Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęd dydaktycznych. 

 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r. 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 - karta przyjęcia dziecka do świetlicy. 

Załącznik nr 2 – opis systemu motywacyjnego „Wzorowy Świetlik”. 

Załącznik nr 3– opis systemu motywacyjnego grupy I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ- DZIUPLI 
 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA …………………............................................................. 

KLASA…………………………….. 

DATA URODZENIA  (DZIEŃ, M-C, 

ROK)......................................................................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

…………………………………………………………......... 

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

RODZICÓW................................................................... 

IMIONA I NAZWISKA  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH).................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

……….. 

WAŻNE INFORMACJE  O  ZDROWIU  DZIECKA  (wskazania i orzeczenia poradni, 

problemy rozwojowe,  choroby przewlekłe, alergie, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…. 

 

Dziupla czynna jest codziennie od godz. 12.30 do godz.17.00. 

 

 

 



OSOBY PEŁNOLETNIE UPOWAŻNIONE DO ODBIORU  DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

IMIĘ I NAZWISKO 

  

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Na powrót dziecka do domu z inną niż wymienione  w deklaracji osobą pełnoletnią, szkoła 

wyraża zgodę tylko na podstawie pisemnej informacji Rodzica dziecka. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu świetlicy. 

Wejherowo, dnia                                                       ……….………………………………….. 

                                                                                              Podpisy Rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

Informujemy, że powyższe dane posłużą do zapewnienia dobrej opieki i bezpieczeństwa dziecka w świetlicy 

szkolnej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Opis systemu motywacyjnego „Wzorowy świetlik” 

W grupach starszych obowiązuje całoroczny konkurs „Wzorowy świetlik”. 

Dzieci są oceniane w 5 obszarach: kultura osobista, relacje koleżeoskie, dbanie o porządek, aktywnośd na 

zajęciach, udział w konkursach. 

 Każdy obszar ma 3 poziomy: Wysoki (W), Średni (Ś), Niski (N).  

Na koniec każdego miesiąca nauczyciel w oparciu o obserwacje dokonuje podsumowania postaw uczniów  i 

typuje „Wzorowego świetlika miesiąca”.  

Jeżeli więcej uczniów spełnia wymagane warunki na najwyższym poziomie, nauczyciel może przydzielid im 

również tytuł „Wzorowego Świetlika miesiąca”. 

Wzorowy Świetlik miesiąca otrzymuje Dyplom. 

Na koniec roku szkolnego w oparciu o podsumowania miesięczne zostaje wytypowany „Wzorowy Świetlik”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

SYSTEM MOTYWACYJNY W ŚWIETLICY 

GRUPA I 

System motywacyjny kładzie nacisk na wychowawcze, ale i twórcze aspekty pracy w świetlicy. 

System działa poprzez stronę internetową classdojo.com, gdzie każdemu dziecku przyporządkowany 

jest awatarek. Przy awatarku codziennie zapisywane są punkty, które dziecko może zdobyć w 

następujących kategoriach: 

1. Aktywność – gry i zabawy wspólne (1 pkt) 

2. Tworzenie i działanie: prace plastyczne, techniczne, eksperymenty (1 pkt) 

3. Udział w konkursach (2 pkt) 

4. Współpraca i koleżeńskość (1 pkt) 

5. Pomoc innym (1 pkt) 

6. Dbanie o porządek (1 pkt) 

7. Kultura osobista (1 pkt) 

8. Świetny pomysł (1 pkt 

Punkty są odejmowane przy następujących zrachowaniach: 

1. Agresja słowna i fizyczna (-1 pkt) 

2. Nie dba o porządek (-1 pkt) 

3. Przeszkadza w zajęciach (-1 pkt) 

4. Nieposłuszeństwo wobec nauczyciela (-1pkt) 

Zgodnie z założeniami pedagogiki pozytywnej dziecko ma więcej możliwości zdobycia punktów, niż 

ich utraty. Może też "pozbyć się" punktów za niedpowiednie zachowanie, przejawiając aktywność, 

punkty bowiem sumują się.  

Rodzice i dziecko, po otrzymaniu kodu, mogą na bieżąco przez internet, monitorować postępy 

dziecka.  

Pod koniec roku dzieci, które zdobyły najwięcej punktów otrzymują nagrodę i dyplom "Wzorowego 

świetlika". 


