
1 
 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 51.2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej  

w Olsztynie 

z dnia 27.10.2017 r. 

REGULAMIN PRACY KLUBU ŚWIETLICOWEGO 

Szkoły Podstawowej Nr 22 

im. Marii Dąbrowskiej 

w Olsztynie 

Postanowienia ogólne 

Klub świetlicowy prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe art.103, 105 (Dz.U. z 2017, poz.59), Rozporządzenie MEN z dn. 17 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli art. 7.1 (Dz. U. z 

2017, poz. 649). 

Klub świetlicowy jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w Programie pracy opiekuńczo –wychowawczej klubu świetlicowego oraz w Programie 

Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie. 

Klub świetlicowy przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII, którzy potrzebują opieki przed 

lekcjami lub w ich trakcie. 

W klubie świetlicowym zadania realizowane są według rocznego programu pracy i tygodniowych 

planów wychowawców klubu świetlicowego. 

Wychowawcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia podczas jego pobytu w klubie 

świetlicowym. 

Klub świetlicowy organizuje zajęcia w zespołach zainteresowań. 

Cele i zadania klubu świetlicowego 

Wychowawcy w klubie świetlicowym zapewniają dzieciom i młodzieży: 

 opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu w klubie; 

 zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki 

własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań;  

 kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;  

 rozwijają zainteresowania oraz zdolności;  

 wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;  

 udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;  

 promują zdrowy styl życia;  

 współpracują i współdziałają z szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

Do zadań klubu świetlicowego należy: 

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki 

własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia; 

 rozwijanie samodzielności; 
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 współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz 

instytucjami społecznymi; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

Zasady zapisów uczniów do klubu świetlicowego 

Zapisy uczniów klas IV – VII odbywają się w terminie czerwiec – wrzesień każdego roku na 

podstawie kart zgłoszeń (zał. nr 1).  Zapisać dziecko do klubu świetlicowego może jego 

rodzic/opiekun prawny lub sam uczeń. Do klubu przyjmuje się uczniów, którzy muszą przebywać 

dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, bądź inne okoliczności wymagające 

zapewnienia im opieki w szkole. 

Organizacja pracy klubu świetlicowego 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klubie świetlicowym dla dzieci klas IV-VII organizowane są 

od poniedziałku do piątku od godz. 730. Do prowadzenia zajęć przeznaczona jest sala nr 8. 

Warunki korzystania z klubu świetlicowego 

Prawa uczestnika klubu świetlicowego 

Uczeń przebywający w klubie świetlicowym ma prawo do: 

 opieki wychowawczej; 

 bezpiecznych warunków pobytu w klubie; 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

 rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć świetlicowych; 

 Korzystania z pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji; 

Obowiązki uczestnika klubu świetlicowego 

Uczeń przebywający w klubie świetlicowym zobowiązany jest do: 

 nieopuszczania klubu świetlicowego bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;  

 dbania o porządek i wystrój klubu świetlicowego; 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia klubu świetlicowego; 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i respektowania poleceń 

wychowawcy; 

 przestrzegania regulaminu klubu świetlicowego i ogólnie obowiązujących norm; 

 dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

Zasady korzystania z klubu świetlicowego 

Uczeń przebywający w klubie świetlicowym: 

 po wejściu wpisuje się do zeszytu obecności - imię i nazwisko ucznia oraz klasę; 

 plecak odkłada na miejsce wskazane przez nauczyciela; 

 nie spożywa posiłków w trakcie prowadzonych zajęć tematycznych; 

 gry i gazety odkłada na miejsce; 

 dba o porządek; 

 wykorzystuje komputer do wyszukiwania informacji oraz gier edukacyjnych; 

 z jednego stanowiska komputerowego korzystają maksymalnie dwie osoby; 

 nie korzysta z komputera w czasie przerw międzylekcyjnych; 

 bierze aktywny udział w zajęciach organizowanych w klubie. 

Nagrody i wyróżnienia:  

 wyróżnienie wobec wszystkich uczniów przez wychowawcę; 
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 pochwała wpisana do dziennika lekcyjnego klasy; 

 wyróżnienie dziecka poprzez zamieszczenia jego pracy na tablicy; 

Kary: 

 wpis do dziennika klasowego; 

 upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów; 

 poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub 

telefonicznie); 

 nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy; 

 nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

 

Zał. nr 1 (do regulaminu) - karta zgłoszenia dziecka do klubu świetlicowego w Szkole Podstawowej 

Nr 22 w Olsztynie 

 

 

Opracował 

zespół nauczycieli świetlicy 
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Zał. nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU ŚWIETLICOWEGO 

 w SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 22 w OLSZTYNIE 

na rok szkolny ……….......….. 

Proszę o przyjęcie do klubu świetlicowego ucz. .…………………………………............ klasa……………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

………………………………………………………………….....................……………………………………………

Adres zamieszkania dziecka 

…………………………………………………………………….....................…………………..…………………… 

Telefon domowy: 

………………………………………………………………………………………………………...................…....... 

Godziny pobytu dziecka w klubie 

……………………………………....................……………………………………………………………………….. 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko: 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko: 

Telefon osobisty: Telefon osobisty: 

Telefon do pracy: Telefon do pracy: 

Godziny pracy: Godziny pracy: 

 

UWAGI I OPINIE RODZICÓW DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA, ZAINTERESOWAŃ, UZDOLNIEŃ. 

Dziecko jest alergikiem 

………………………….............................………………………………………………………………………………………….. 

Dziecko ma problemy rozwojowo-zdrowotne 

………………….…….............................……………………………………………......................................................................... 

………………...…………………………………………………………………………………………………................................ 

Inne uwagi 

………………………...……………………………………………………...………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. Oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-

wychowawczym w klubie świetlicowym Szkoły Podstawowej Nr 22 zgodnie z oświadczeniem woli 

składanym przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia dotyczącym zbierania i przetwarzania danych osobowych 
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dziecka i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie 

działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły. 

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w klubie świetlicowym Szkoły 

Podstawowej Nr 22 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 

Olsztyn, dnia………………………..     .......................................................................... 
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

II. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Olsztynie 

 Komisja na posiedzeniu w dniu ………………………20……………..r. 

a) zakwalifikowała dziecko 

……………………...................................................…………………………………………………… 

od dnia…………….........….....……. r. do korzystania z klubu świetlicowego w godzinach 

….……………………………………………………………………………………………………….. 

b) nie zakwalifikowała dziecka 

……………………............……………………………………………………………………………… 

z powodu 

…….......………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis przewodniczącego Komisji      Podpisy członków Komisji 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn, dnia ……………………….......……… 

 


