
REGULAMIN ŚWIETLICY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2  
IM. J. HEWELIUSZA W ŻUKOWIE 

 
 
 
Regulamin opracowano w oparciu o Statut Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Heweliusza w Żukowie 
 
I Wstęp 
 
Regulamin obowiązuje w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza  
w Żukowie. 
Regulamin jest utworzony dla potrzeb świetlicy szkolnej. 
 
II Charakter i zadania 
 
1. Świetlica jest placówką przeznaczoną dla uczniów, którzy dojeżdżają z : Pępowa, 

Małkowa, Miszewa, Miszewka, Barniewic, Banina, Rębiechowa, Glincza, 
Otomina, Rutek, Lnisk, Niestępowa, Sulmina i Borkowa, a także dla uczniów, 
którzy potrzebują pomocy opiekuńczo- wychowawczej oraz dla uczniów 
zapisanych do świetlicy. 

2. Świetlica czynna jest w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach od 7.15            
do 17.15. 

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje sie na podstawie wypełnionego 
przez rodziców (opiekunów) i dostarczonego przez ucznia kwestionariusza  
osobowego. 

4. Nauczyciele wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę na terenie szkoły uczniom 
z wyżej wymienionych miejscowości podczas oczekiwania na odjazdy autobusów  
zgodnie z rozkładem jazdy autobusów firmy " Albatros". 

5. Świetlica zapewnia opiekę uczniom kierowanym przez dyrektora szkoły  
    w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego lekcję. 
6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin  

świetlicy. 
 
Zadania świetlicy szkolnej: 
 
1. Zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa uczniom. 
2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 
3. Rozwijanie zainteresowań. 
4. Współdziałanie z wychowawcami klas, pedagogami, psychologiem szkolnym 
    w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów. 
5. Realizacja zadań zgodnie z celami i zadaniami szkoły. 
 
III Pracownicy świetlicy i ich obowiązki 
 
1. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele wychowawcy, z których jeden pełni 



funkcję koordynatora. 
2. Do obowiązków koordynatora należy: 
a) opracowanie rocznego planu pracy, tygodniowego planu pracy i przedkładanie ich 
do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły; 
b) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy; 
c) koordynowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej; 
d) współdziałanie z przewoźnikiem firmy "Albatros" w zakresie dowozów uczniów; 
e) przedkładanie śródrocznego i rocznego sprawozdania z działalności świetlicy; 
f) współdziałanie z pedagogami, firmą cateringową w zakresie bezpłatnych   
obiadów; 
g) współdziałanie z pedagogami, psychologiem, wychowawcami klas i rodzicami  
w zakresie zaspokajania różnych potrzeb młodzieży; 
h) dbanie o należyty stan mienia świetlicy i jego zabezpieczenie. 

 
3.  Do zakresu obowiązków wychowawców świetlicy należy: 
a) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom  w świetlicy, jak i podczas 
oczekiwania na terenie naszej szkoły na odjazdy autobusami firmy "Albatros"; 
b) prowadzenie ewidencji wychowanków w świetlicy; 
c) prowadzenie dokumentacji zajęć z uczniami w dzienniku zajęć świetlicy; 
d) dbanie o należyty stan mienia świetlicy i jego zabezpieczenie; 
e) nadzorowanie doraźne segmentów A, B, C i szatni w czasie lekcji, jeśli obecny jest 
inny wychowawca pracujący w świetlicy; 
f) prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej sprzyjającej realizacji 
zadań wychowawczych szkoły zgodnych z dziennym rozkładem godzin świetlicy,  
a przede wszystkim: 

  pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 
 organizowanie gier i zabaw; 
 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, organizowanie działań w tym zakresie; 
 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 
 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów zapisanych do świetlicy; 
 kształtowanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej. 
 

IV Zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy 
 
1. Uczniowie są współgospodarzami świetlicy. Prawa i obowiązki wychowanków 

wynikają z potrzeb i zadań świetlicy. 
2. Obowiązki ucznia. 

Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień 
zawartych w Statucie i Regulaminie świetlicy, a w szczególności do: 
a) wypełniania poleceń wychowawców; 
b) nie oddalania się ze świetlicy; 
c) zachowania ładu i porządku oraz dyscypliny w świetlicy oraz na placu 

szkolnym podczas oczekiwania na autobusy; 
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa szczególnie podczas oczekiwania 

 na autobusy firmy "Albatros": 
- nie oddalanie się z terenu szkolnego, 



- nie przechodzenie przez ulicę bez opiekuna z autobusu, 
- nie przebywania na przystanku bez opieki. 
Za uczniów, którzy nie podporządkują się powyższym zasadom nauczyciel 
wychowawca świetlicy nie odpowiada. 

e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 
f) przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. 
 

3. Wychowanek ma prawo do: 
     a) właściwie zorganizowanej opieki; 

b) życzliwego i podmiotowego traktowania; 
c) swobody wyrażania myśli i przekonań; 
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych w świetlicy; 
e) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną 
 i fizyczną. 

 
4. Uczniowie zapisani do świetlicy mają obowiązek brać udział w zajęciach 

świetlicowych przed i po lekcjach; obecność ich jest uzależniona od zajęć 
lekcyjnych, przyjazdów i odjazdów autobusów. 

5.  Uczniowie zapisani do świetlicy po skończonych lekcjach oczekują na autobusy 
na placu szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy autobusów firmy "Albatros" . 
Opiekun z autobusu przeprowadza uczniów do autobusu. 

6. Po przyjeździe do szkoły i po skończonych lekcjach uczniowie przychodzą  
do świetlicy i zgłaszają swoją obecność; wychowawca nie odpowiada za uczniów, 
którzy nie dotarli do świetlicy szkolnej.     
7. Uczniowie, którzy w sporadycznych przypadkach muszą opuścić świetlicę szkolną 

lub samodzielnie powrócić do domu, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 
zawierającą datę, godzinę wyjścia ze szkoły. Dokument ten pozostaje w świetlicy. 

8. Rodzice uczniów dojeżdżających, którzy nie uczęszczają na zajęcia świetlicowe 
zobowiązani są do napisania stosownego oświadczenia. 

 
V Działania wychowawcze świetlicy szkolnej 
 
1. Za naruszenie regulaminu wychowawca świetlicy po uzgodnieniu z Dyrektorem 

może wprowadzić następujące oddziaływania wychowawcze: 
a) poinformować telefonicznie rodziców o naruszeniu regulaminu lub nieobecności 
ucznia; 
b) wpisać uwagę do zeszytu pochwał i uwag. 

2. Za wzorowe zachowanie w świetlicy w danym semestrze uczeń może zostać 
nagrodzony wpisaniem pochwały do zeszytu pochwał i uwag danej klasy. 

3. Wychowawca zobowiązany jest do egzekwowania oddziaływań wychowawczych 
podjętych wobec ucznia. 

4. W sytuacji nie podporządkowania się przez wychowanka sankcjom wychowawca 
świetlicy informuje wychowawcę klasy lub pedagoga. 
 
 



VI Dokumentacja pracy świetlicy 
 
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 
1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy, tygodniowy plan pracy. 
2. Dziennik zajęć. 
3. Lista osób uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
4. Lista uczniów korzystających z obiadów. 

Żukowo, dn....................................... 
    

 
Sporządził:                                                                        Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 1 
 
 

...................................................... 
(miejscowość, data) 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 
 

1. Imię i nazwisko ucznia................................................................................................ 
2. Klasa............................. 
3. Data i miejsce urodzenia.............................................................................................. 
4. Miejsce zamieszkania.................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
5.Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych 
opiekunów)..................................................................................................................... 
6.Telefon do rodziców( prawnych opiekunów).............................................................. 
7. Telefon do ucznia....................................................................................................... 
8. Syn/ córka przebywać będzie w roku szkolnym 2014/ 2015 w świetlicy szkolnej: 

Dzień tygodnia Przed lekcjami (w godzinach)* Po lekcjach( w godzinach)* 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

* proszę podać numery lekcji 

 
................................................................. 



( podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 
 

 
Załącznik 2 
 
 
 
Miejscowość, data......................................................... 
Imię, nazwisko, klasa...................................................................................................... 
Dane adresowe................................................................................................................ 

Oświadczenie 
Informuję, że moje dziecko........................................................................................ 
uczeń klasy..................... nie będzie korzystał z zajęć świetlicowych ( przed 
 i po lekcjach) w roku szkolnym 2014/2015. 
Jednocześnie mam świadomość, że w tym czasie ponoszę pełną odpowiedzialność za 
moje dziecko. 
 

............................................................................... 
podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 


