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REGULAMIN ŚWIETLICY 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zamościu 

 

§ 1. 1. Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną 

przeznaczoną dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. 

2. Świetlica jest miejscem, w którym uczniowie, ze względu na czas pracy rodziców lub 

dojazdy do szkoły busami, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich 

zakończeniu. 

3. W świetlicy mogą też przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, 

zajęcia wychowania do życia w rodzinie, posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

lub w związku z organizacją doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.  

4. Świetlica realizuje cele i zadania Ośrodka, według planu pracy świetlicy opracowywanego 

na każdy rok szkolny. 

5. Świetlica pracuje wg ramowego planu dnia. 

6. Opiekę nad uczniami świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy. 

7. Wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami 

klas. 

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczanej sali, mogą odbywać się również 

w innych salach oraz na boisku szkolnym, jeżeli wymaga tego forma realizowanych zajęć. 

9. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Ośrodka. 

 

§ 2. 1. Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach; 

2) kształtowanie nawyków higienicznych; 

3) kształtowanie zasad kultury osobistej; 

4) zorganizowanie kulturalnej rozrywki oraz wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu 

wolnego; 

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mającej na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków; 

6) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, organizowanie różnorodnych zajęć 

w tym zakresie; 

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności uczniów; 

8) pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych; 

9) współudział w realizowaniu treści programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły; 

10) dbanie o wystrój estetyczny świetlicy. 

 

 



 

§ 3. 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 6,45 do 16.30. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół w Ośrodku. 

3. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku szkolnego. 

4. Podstawą zapisu ucznia jest deklaracja rodzica i złożenie „Karta zgłoszenia” (załącznik). 

5. Kart zgłoszenia przechowywane są w segregatorze w szafie w sali świetlicy. 

6. Uczniowie, którzy nie mają pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu, opuszczają 

świetlicę tylko pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej w karcie zgłoszenia. 

7. Uczniowie dowożeni do Ośrodka BUS-ami są odbierani ze świetlicy przez opiekunów 

z BUS-ów. 

8. Uczeń może opuścić świetlicę tylko za zgodą nauczyciela, a w przypadku wyjścia poza 

budynek Ośrodka tylko pod jego opieką. 

9. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby 

upoważnione przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

10. W razie nie odebrania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy, o zaistniałym fakcie 

zostaje poinformowany Dyrektor Ośrodka, który podejmie odpowiednie kroki. 

11. Rodzic/prawny opiekun ma prawo wypisać dziecko ze świetlicy w trakcie roku 

szkolnego, powinien ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy. 

 

§ 4. Do obowiązków wychowanków świetlicy należy: 

1) udział w zajęciach świetlicowych;  

2) dbanie o estetyczny wygląd świetlicy; 

3) dbanie i szanowanie wyposażenia świetlicy;  

4) przestrzeganie kulturalnego słownictwa, zachowania; 

5) pomaganie sobie nawzajem;  

6) każdorazowe informowanie wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy; 

7) informowanie o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu; 

8) zostawianie tornistra w wyznaczonym miejscu w świetlicy; 

9) stosowanie się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 5. Wychowankowie świetlicy mają prawo do: 

1) bezpiecznego przebywania na świetlicy; 

2) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

3) spożywania posiłków; 

4) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych; 

5) życzliwego i podmiotowego zachowania; 

6) korzystania z pomieszczenia świetlicowego, materiałów plastycznych, zabawek i gier 

znajdujących się w świetlicy; 

7) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach. 

 

§ 6. 1. W świetlicy obowiązuje system nagród i wyróżnień oraz kar. 

2. W katalogu nagród i wyróżnień znajdują się: 

1) wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę; 

2) pochwała przekazana rodzicom/prawnym opiekunom; 



3) drobny upominek rzeczowy (np. naklejka, plan lekcji); 

3. W katalogu kar znajdują się: 

1) upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy; 

2) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły; 

3) poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o złym zachowaniu (w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie). 

 

§ 7. Do zadań wychowawców świetlicy należy: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy; 

3) planowanie pracy świetlicy; 

4) prowadzenie obowiązującej dokumentacji; 

5) gromadzenia środków dydaktycznych; 

6) troska o ład,  porządek i estetykę pomieszczenia; 

7) prowadzenia atrakcyjnych form zajęć; 

8) współpraca z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem; 

9) respektowanie i wdrażanie zarządzeń dyrektora Ośrodka; 

10) niezwłoczne powiadamianie Dyrektora Szkoły o problemach zaistniałych w podczas zajęć 

świetlicowych. 

 

§ 8.Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami uczniów w formie: 

1) bezpośredniej (osobisty kontakt i rozmowa podczas odbierania dzieci ze świetlicy); 

2) rozmowy telefonicznej; 

3) korespondencji z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

§ 9. Świetlica prowadzi następującą dokumentację: 

1) karta zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

2) dzienniki zajęć świetlicowych; 

3) roczny plan pracy świetlicy; 

4) ramowy plan dnia świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zał. Karta zgłoszenia  

Karta zgłoszenia  

roku szkolnym ……. 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………. klasa …………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….. w …………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ……………………………………………………. 

tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………. 

tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………… 

 

Dziecko będzie wracało do domu samodzielnie: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez; ………………………………………………….. 

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

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

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

 

Uwagi i opinie rodziców /opiekunów prawnych dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka: 

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

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

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

 

Zamość, dnia …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


