
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi

Podstawa prawna:  

• Art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Pr
996), 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi
 
1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo

Szkoły Podstawowej nr 58 z Od
Katowicach. 

  
2. Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 6.45
  
3. Uczestnikami zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej mogą być wszyscy uczniowie 

na podstawie „Karty zgłoszenia dzie
  
4. Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia zgodnie z godzinami podanymi

w karcie zgłoszeń. Poza tymi godzinami zwolnienie z zajęć jest możliwe tylko na 
podstawie pisemnej informacji od rodziców dziecka lub informacji przesłan
kierownika świetlicy szkolnej drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny).

  
5. Każdorazowo podczas pobytu ucznia w świetlicy szkolnej jego obecność jest 

monitorowana. 
 
6. Uczniowie podzieleni są na cztery grupy wiekowe:

Grupa I – uczniowie klas 1 oraz 
Grupa II – uczniowie klas 2, 3 oraz 4 Szkoły Podstawowej 
Grupa III oraz IV– uczniowie oddziałów specjalnych.

  
7. Celem pracy świetlicy jest:

• zapewnienie zajęć świetlicowych uwzględniających potr
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 
oraz odrabianie lekcji.  

• zapewnienie opieki wychowawczej,
• kształtowanie nawyków kultury życia na co dzień oraz racjonalnego wykorzystania czasu 

wolnego. 
 
8. Wychowanek świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi
 w Katowicach 

 

Art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z dnia 2018

Statut Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 
Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej

Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach 6.45 – 16.45. 

Uczestnikami zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej mogą być wszyscy uczniowie 
na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia zgodnie z godzinami podanymi
karcie zgłoszeń. Poza tymi godzinami zwolnienie z zajęć jest możliwe tylko na 

podstawie pisemnej informacji od rodziców dziecka lub informacji przesłan
kierownika świetlicy szkolnej drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny).

Każdorazowo podczas pobytu ucznia w świetlicy szkolnej jego obecność jest 

Uczniowie podzieleni są na cztery grupy wiekowe: 
uczniowie klas 1 oraz klas 2 Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach
uczniowie klas 2, 3 oraz 4 Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach

uczniowie oddziałów specjalnych. 

Celem pracy świetlicy jest: 

zapewnienie zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

enie opieki wychowawczej, 
kształtowanie nawyków kultury życia na co dzień oraz racjonalnego wykorzystania czasu 

Wychowanek świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 
w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi 

awo Oświatowe (Dz. U z dnia 2018 r., poz. 

w Katowicach. 

opiekuńczej działalności 
działami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w 

Uczestnikami zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej mogą być wszyscy uczniowie 

Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia zgodnie z godzinami podanymi 
karcie zgłoszeń. Poza tymi godzinami zwolnienie z zajęć jest możliwe tylko na 

podstawie pisemnej informacji od rodziców dziecka lub informacji przesłanej do 
kierownika świetlicy szkolnej drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny). 

Każdorazowo podczas pobytu ucznia w świetlicy szkolnej jego obecność jest 

klas 2 Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach 
nr 58 w Katowicach 

zeby edukacyjne oraz rozwojowe 
w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

kształtowanie nawyków kultury życia na co dzień oraz racjonalnego wykorzystania czasu 



 
• zgłoszenia się do świetlicy po zakończeniu lekcji. Wychowawcy świetlicy szkolnej 

odpowiadają za dziecko w momencie jego zapisania w
Monitorowania Obecności Uczniów

• współpracy w procesie wychowania
• wypełniania poleceń wychowawców świetlicy
• przestrzegania zasad kulturalnego współżycia
• poszanowania osób niepełnosprawny
• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
• zgłaszania każdego wyjścia z pomieszczenia świetlicy wychowawcom świetlicy.
 
9. Wychowanek świetlicy ma prawo do:

• zapewnienia opieki wychowawczej oraz warunków bezpieczeństwa podczas zajęć
• udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania uwzględniających możliwości 

psychofizyczne uczniów, potrzeby rozwojowe i edukacyjne,
• właściwie zorganizowanej opieki,
• życzliwego i podmiotowego traktowania,
• swobody wyrażania myśli i przekonań (w sposób nie
• poszanowania godności osobistej.
  
10. W miesiącu wrześniu uczniowie klas pierwszych po zakończeniu lekcji odprowadzani są 

przez nauczycieli do świetlicy szkolnej.
 
11. Uczestnicy świetlicy korzystający z wyżywienia spożywają posiłek w stołówce szkoln

pod opieką wychowawcy świetlicy.
 
12. Wierzchnie okrycia, buty oraz worki uczniowie zostawiają w swoich szafkach na piętrze.
  
13. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne w terminie określonym w zarządzeniu 

wydanym przez Dyrektora Szkoły.
  
14. Wyróżnienia i kary 
• Wyróżnienie ustne przez wychowawcę.
• Wyróżnienie na piśmie – 
• Upomnienie ustne przez wychowawcę.
• Upomnienie pisemne w dzienniczku ucznia.
  

15. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone 

przez dzieci do szkoły. 
 
16. Rodzice zobowiązani są:

• każdorazowo poinformować kierownika świetlicy lub wychowawców o zmianie numeru 
telefonu kontaktowego, lub miejsca zamieszkania.

• punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej.
  
17. Za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko odpowiadają rodzice/prawni 

opiekunowie. 
  
18. Zaznajomienie się z Regulaminem Świetlicy rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem 

w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Św

zgłoszenia się do świetlicy po zakończeniu lekcji. Wychowawcy świetlicy szkolnej 
cko w momencie jego zapisania w Tygodniowej Karcie 

Monitorowania Obecności Uczniów; 
współpracy w procesie wychowania; 
wypełniania poleceń wychowawców świetlicy; 
przestrzegania zasad kulturalnego współżycia; 
poszanowania osób niepełnosprawnych; 
dbałości o wspólne dobro, ład i porządek; 
zgłaszania każdego wyjścia z pomieszczenia świetlicy wychowawcom świetlicy.

Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

zapewnienia opieki wychowawczej oraz warunków bezpieczeństwa podczas zajęć
rozwijających zainteresowania uwzględniających możliwości 

psychofizyczne uczniów, potrzeby rozwojowe i edukacyjne, 
właściwie zorganizowanej opieki, 
życzliwego i podmiotowego traktowania, 
swobody wyrażania myśli i przekonań (w sposób nienaruszający godnośc
poszanowania godności osobistej. 

W miesiącu wrześniu uczniowie klas pierwszych po zakończeniu lekcji odprowadzani są 
przez nauczycieli do świetlicy szkolnej.  

Uczestnicy świetlicy korzystający z wyżywienia spożywają posiłek w stołówce szkoln
pod opieką wychowawcy świetlicy. 

Wierzchnie okrycia, buty oraz worki uczniowie zostawiają w swoich szafkach na piętrze.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne w terminie określonym w zarządzeniu 
wydanym przez Dyrektora Szkoły. 

różnienie ustne przez wychowawcę. 
 informacja dla rodziców w dzienniczku ucznia.

Upomnienie ustne przez wychowawcę. 
Upomnienie pisemne w dzienniczku ucznia. 

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone 

zobowiązani są: 
każdorazowo poinformować kierownika świetlicy lub wychowawców o zmianie numeru 
telefonu kontaktowego, lub miejsca zamieszkania. 
punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej. 

Za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko odpowiadają rodzice/prawni 

Zaznajomienie się z Regulaminem Świetlicy rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej.  

zgłoszenia się do świetlicy po zakończeniu lekcji. Wychowawcy świetlicy szkolnej 
Tygodniowej Karcie 

zgłaszania każdego wyjścia z pomieszczenia świetlicy wychowawcom świetlicy. 

zapewnienia opieki wychowawczej oraz warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 
rozwijających zainteresowania uwzględniających możliwości 

naruszający godności innych), 

W miesiącu wrześniu uczniowie klas pierwszych po zakończeniu lekcji odprowadzani są 

Uczestnicy świetlicy korzystający z wyżywienia spożywają posiłek w stołówce szkolnej 

Wierzchnie okrycia, buty oraz worki uczniowie zostawiają w swoich szafkach na piętrze. 

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne w terminie określonym w zarządzeniu 

informacja dla rodziców w dzienniczku ucznia. 

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone 

każdorazowo poinformować kierownika świetlicy lub wychowawców o zmianie numeru 

Za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko odpowiadają rodzice/prawni 

Zaznajomienie się z Regulaminem Świetlicy rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem 



 
 
19. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.
 
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018
  
 
 
 
 
 
 
WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY NR 1/2018
29 SIERPNIA 2018 r. 

Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

ZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY NR 1/2018ZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY NR 1/2018/2019 Z DNIA 


