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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OLSZTYNIE

I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.45.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, a także
w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I-III, których rodzice pracują
zawodowo.
4. Ze świetlicy mogą korzystać także:
 w uzasadnionych przypadkach uczniowie klas IV
 uczniowie klas I – III, zwolnieni z lekcji religii
 uczniowie klas I – III, czekający na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne,
korekcyjno – kompensacyjne.
5. Grupa świetlicowa nie może przekraczać 25 uczniów, którą opiekuje się jeden
wychowawca.
6. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia, od momentu
jego wejścia do świetlicy i potwierdzenia swojego przybycia na liście obecności do godziny
16.45 lub do wcześniejszego odebrania go przez osobę uprawnioną do tego.
7. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przebywającego
w szkole przed 6.45 i po godz. 16.45, a także za dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed
lub po lekcjach.
8. Szkoła, ani wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy, przyniesione
przez ucznia z domu. (telefon komórkowy, zabawki, gry, sprzęt elektroniczny)
9. Uczeń musi zgłosić swoje przyjście do świetlicy u wychowawcy, jak i wypisać się
w momencie odebrania go przez osobę upoważnioną.
10. Świetlica realizuje swoje zadania wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej. Prowadzone są
zajęcia w formie zajęć wolnych, jak i tematyczne: plastyczne, muzyczne, ruchowe, zabawy
integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami.
11. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci pod opieką wychowawcy jedzą obiad na stołówce
szkolnej o godzinie 11.00, 11.40, 12.40. W wyjątkowych sytuacjach pora obiadu jest
dostosowana do zajęć szkolnych.
12. O godzinie 14.00 w świetlicy obowiązuje pora odrabiania lekcji.
13. Za szkody wyrządzone przez dziecko w świetlicy i na terenie szkoły odpowiedzialność
ponoszą rodzice (prawni opiekunowie)
14. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świetlicy.
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II. ZASADY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w maju i czerwcu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok szkolny, na który dokonuje się zapisów, a kończą 1 września.
2. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego możliwe jest w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodzica lub
prawnego opiekuna, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej.
4. Kartę zgłoszenia do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły
(http://www.sp3.olsztyn.pl/swietlica/karta_swietlica_sp3_olsztyn.pdf)
lub
odebrać
u nauczyciela świetlicy.
5. Przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny następuje w chwili złożenia
wypełnionej karty potwierdzającej aktualne zatrudnienie obojga rodziców (prawnych
opiekunów)
6. Rodzice są zobowiązani pisemnie poinformować nauczyciela świetlicy o możliwościach
natychmiastowego skontaktowania się z nim w sytuacjach koniecznych.
7. Dziecko mogą odebrać tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletnie osoby,
upoważnione w karcie zgłoszeniowej do odbioru dziecka ze świetlicy.
8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy, przez inną osobę
niż upoważnione w karcie, rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy pisemnie –
z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
9. Zwolnienia na prośbę telefoniczną rodzica, ani słowną samego dziecka nie będą uznawane.
10. Na każde jednorazowe, samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy do domu, rodzic musi
przekazać wychowawcy świetlic pisemną zgodę z dokładną datą, godziną wyjścia i czytelnym
podpisem. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczny powrót dziecka do
domu.
11. Uczniowie posiadający w karcie zgłoszeniowej, pisemne pozwolenie rodziców na
samodzielny powrót ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy
świetlicy. Samodzielne wyjście dziecka zew świetlicy odbywa się o godzinie wpisanej przez
rodzica do karty zgłoszeniowej.
12. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, nie może samodzielnie opuszczać świetlicy
szkolnej. Musi zostać odebrane przez rodzica (prawnego opiekuna) lub inna pełnoletnią
osobę wpisaną do karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy.
13. Dziecko powyżej 7 roku życia może wychodzić ze świetlicy szkolnej samodzielnie, jeżeli
taka informacja znajduje się w karcie zgłoszeniowej.
14. We wrześniu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców.
15. Składka na rzecz świetlicy jest dobrowolna i w całości przeznaczona na potrzeby dzieci.
Wysokość składki ustalana jest w danym roku szkolnym na zebraniu informacyjnym
i zatwierdzana przez Radę Rodziców.
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III. ZADANIA I FUNKCJE ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
1. Poznanie i integrowanie wychowanków świetlicy
2. Dbanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia
3. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów
4. Pomaganie uczniom mającym trudności w nauce
5. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów
6. Wdrażanie do samodzielności i aktywności społecznej
7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
8. Organizowanie konkursów, gier i zabaw ruchowych

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
Wszyscy uczniowie świetlicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i postanowień
zawartych w Wewnętrznym Regulaminie Świetlicy, z który przedstawiany i omawiany jest na
początku września. Postanowienia Regulaminu brzmią następująco:
1. Po wejściu do sali odkładamy plecaki na wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją
obecność wychowawcy.
2. Mówimy umiarkowanym, cichym głosem.
3. Zachowujemy się bezpiecznie, kulturalnie, używamy często zwrotów grzecznościowych
i „czarodziejsckich słów” (proszę, dziękuję, przepraszam).
4. O każdym wyjściu ze świetlicy informujemy wychowawców i pytamy o zgodę.
5. Szanujemy zabawki, gry, książki i inne rzeczy, z których wszyscy korzystamy
w świetlicy.
6. Dbamy o porządek i sprzątamy po sobie swoje miejsce zabawy i pracy.
7. Telefon komórkowy przechowujemy w plecaku.
8. Biorąc udział w zabawie przestrzegamy jej zasad.
9. Posiłki jemy siedząc przy stoliku.
10. Z każdym problemem możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela.
11. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu.
12. W żadnym wypadku nie stosujemy przemocy. Szanujemy siebie.
13. Bawimy się wspólnie i grzecznie.

V. DOKUMENTACJA
1. Program Pracy Wychowawczo – Opiekuńczej Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
2. Plan Pracy Świetlicy Szkolnej
3. Zakres obowiązków wychowawców świetlicy
4. Dziennik zajęć
5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
6. Regulamin Świetlicy
7. Strona internetowa (systematycznie uzupełniana)
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