
REGULAMIN ŚWIETLICY SP3 DLA DZIECI 
 
� Po przyjściu do świetlicy zgłaszamy się u Wychowawcy świetlicy, który wpisuje naszą 

obecność na karcie obecności i w dzienniku świetlicowym. Pamiętamy, że jeśli nasza 
Mama czy Tata zapisał nas do świetlicy (bo np. długo pracuje i nie może się stale nami 
zajmować), to po zakończonych lekcjach czy dodatkowych zajęciach w szkole, od razu 
przychodzimy do świetlicy i zgłaszamy się do Pani.  
Nie możemy spacerować po szkole bez opieki ani wychodzić samemu ze szkoły. Pani nie 
może zostawić innych dzieci w świetlicy i nas szukać, a my nie możemy zasmucać 
rodziców takim zachowaniem.  
Jeśli nie zgłosimy się sami do świetlicy, to Pani pomyśli, że nas dziś w szkole nie ma i jak 
przyjdzie po nas Mama czy Tata, to nikt nie będzie wiedział gdzie nas szukać i czy nic 
złego nam się nie stało. 

 
� Następnie układamy swoje rzeczy we wskazanym miejscu na półce. Pani nie może 

jednocześnie zajmować się nami i pilnować naszego plecaka. Dlatego pamiętamy, by 
plecak był zawsze zamknięty oraz by trzymać swoje rzeczy w jednym miejscu.  

 
� Nie przynosimy do świetlicy żadnych cennych rzeczy (np. drogich zabawek, drogiej 

biżuterii, telefonów itp.) czy większej kwoty pieniędzy. Nie chcemy, by coś nam zginęło, 
albo by ktoś nam niechcący coś zniszczył, dlatego cenne rzeczy zostawiamy w domu.  

 
� Nie używamy w świetlicy telefonów komórkowych. Telefon musi być wyłączony                           

i schowany w niewidocznym miejscu (np. w szafce szkolnej). Pamiętamy, że Pani zawsze 
ma swój telefon i jeśli trzeba zadzwonić do naszej Mamy czy Taty w ważnej sprawie                      
(np. że się źle czujemy) to wystarczy Panią poprosić.  

 
� W świetlicy dziećmi opiekują się Panie, więc jeśli coś złego się dzieje to zawsze trzeba 

Paniom szybko o tym powiedzieć. Nie wolno się bić czy krzywdzić inne dzieci oraz nie 
potrzebne są smutki i łzy. Jak pojawiają się jakieś problemy czy kłopoty, to prosimy Panią               
o pomoc.  

 
� Jak wychodzimy ze świetlicy: do domu, na lekcje, na inne zajęcia szkolne i tym podobne, 

to zawsze mówimy o tym Pani w świetlicy. Bez pozwolenia Pani nigdzie nie wychodzimy 
ze świetlicy, nawet do ubikacji, szatni czy sklepiku szkolnego. Pani zawsze musi wiedzieć 
gdzie jesteśmy, by się o nas niepotrzebnie nie martwić.  

 
� Na świetlicę szkolną przychodzimy zawsze w zmiennym obuwiu. Nikt z nas nie chce się 

bawić na brudnym dywanie, czy jeść obiad w brudnej stołówce.  
 

� Jeśli sami wracamy do domu ze świetlicy, to pamiętamy, by zawsze zgłaszać się do Pań na 
dyżurce szkolnej, które w specjalnej karcie, zapisują godzinę naszego wyjścia do domu.  

 
� Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Szczególnie ostrożnie bawimy się na sali 

gimnastycznej, sali zabaw, na boisku szkolnym. Nie biegamy po stołówce czy świetlicy. 
Uważamy podczas zajęć plastycznych gdy używamy na przykład nożyczek, pamiętając,                     
że nie możemy nimi wymachiwać i chodzić z nimi po sali. 

 



� Wszyscy chętnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych i słuchamy Pani. Pamiętamy, 
że każdy uczeń ma swoje obowiązki, a po wykonaniu na przykład zadania domowego 
będziemy mieli czas wolny na zabawę.  

 
� Wspólnie dbamy o porządek i ładny wygląd naszej świetlicy. Nie niszczymy zabawek, gier 

planszowych czy innych rzeczy będących w świetlicy. Jeśli jednak, zniszczymy jakąś 
zabawkę celowo, to będziemy ją musieli odkupić.  
Jeśli posiadamy w domu jakieś zabawki, którymi już się nie bawimy, to możemy je 
podarować do świetlicy. Inne dzieci na pewno chętnie z nich skorzystają i się ucieszą.  

 
� Pamiętamy, że nie wolno ruszać i zabierać rzeczy, które nie należą do nas. Jeśli chcemy 

pobawić się zabawką kolegi, musimy go zapytać o zgodę i nie obrażać się jeśli odmówi, 
choć zawsze starajmy się bawić wspólnie. Nie wolno też zaglądać i przeszukiwać plecaki 
innych dzieci.  

 
� Po zakończeniu zabawy odkładamy gry i zabawki na swoje miejsce. Przyjemniej się  

przebywa w czystej i posprzątanej świetlicy. 
 

� Jesteśmy uprzejmi dla innych i opiekujemy się młodszymi. Pamiętamy, że młodszym 
dzieciom powinniśmy dawać dobry przykład i być wzorem do naśladowania. 

 
� Uczymy się samodzielnej pracy i starannie odrabiamy lekcje. W razie potrzeby prosimy 

Panią lub starszą koleżankę o pomoc.  
 

� Pamiętamy, że w szkole możemy rozwijać własne zainteresowania, zapisać się na zajęcia                            
w różnych kółkach dla dzieci oraz brać udział w organizowanych konkursach. 

 
� Jeśli będziesz dobrym i uczynnym uczniem to za swoje dobre zachowanie w świetlicy 

będziesz otrzymywał  plusiki „+”. Każdego miesiąca Pani przygotowuje listę dzieci, które 
chodzą do świetlicy i za każde dobre zachowanie możesz otrzymać właśnie taki zielony 
znak „+”. Jak się miesiąc kończy, to Pani liczy wszystkie „plusiki” i dziecko, które 
otrzymało ich najwięcej zostaje Świetliczkiem Miesiąca oraz dostaje małą nagrodę                   
(np. lizaka, zabawki, kolorowanki itp.). Natomiast jeśli będziesz niegrzeczny, 
niekoleżeński i będziesz przeszkadzał Pani w prowadzeniu zajęć w świetlicy, to możesz 
otrzymać za karę czerwony znak minus „-”. Jeśli zbierzesz 3 takie minusy to Pani wpisze 
Ci do dzienniczka uwagę. Taka uwaga jest karą dla Ciebie i informacją, że musisz się 
poprawić. Ponadto każdy taki czerwony „-” wymazuje 1 zielony „+”. Musisz bardzo się 
starać, by tych „-”  było jak najmniej i byś mógł się starać o nagrodę Świetliczka Miesiąca.  

 
� Uczeń, który będzie się bardzo niegrzecznie zachowywał w świetlicy szkolnej i nie 

pomogą  żadne kary i upomnienia, to w ostateczności może zostać wypisany ze świetlicy.  
 

� Na osobnych kartkach będziesz mógł przeczytać za co na przykład możesz dostać 
zielonego „+”, a za jakie złe zachowanie Pani wpisuje czerwonego „-”. 

 
� Każdy duży i mały człowiek ma też swoje prawa i obowiązki.  

 
 
 



KAŻDY UCZEŃ W ŚWIETLICY MA SWOJE PRAWA 
 
 
Uczeń ma prawo do: 
 

� szanowania i przestrzegania jego praw i obowiązków, 
� uczestnictwa i udziału w organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 
� rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 
� rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
� życzliwego, podmiotowego traktowania, 
� swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 
� uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
� korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 
świetlicy, zabawek i gier. 

 
 
 

KAŻDY UCZEŃ W ŚWIETLICY MA SWOJE OBOWIĄZKI 
 
 
Uczeń ma obowiązek: 
 

� dbać o ład i porządek, 
� zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy, 
� stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 
� informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

ze świetlicy, 
� meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 
� uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, 
� zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAMIĘTAJ !!! 
 

Uczeń, który uzyska 3 minusy   „-”   za  złe zachowanie w świetlicy szkolnej 

otrzymuje uwagę do dzienniczka !!! 

 

Czego NIE WOLNO robić w świetlicy szkolnej i za co można otrzymać minusa „-”: 
 

���� bić się, kopać, popychać, być agresywnym, 
���� korzystać z telefonu komórkowego, 
���� brzydko mówić, przeklinać, 
���� przeszkadzać innym w zajęciach, zabawach, grach, odrabianiu lekcji itp., 
���� niszczyć zabawki, gry i inne rzeczy znajdujące się w świetlicy,  
���� zabierać, niszczyć cudzą własność, 
���� wychodzić ze świetlicy bez zgody i wiedzy Pani w świetlicy,  
���� być niemiłym i nieuprzejmym dla innych, 
���� zachowywać się niebezpiecznie np. biegać po sali, skakać z krzesełek, 
���� wchodzić na salkę gimnastyczną bez wiedzy i zgody Pani w świetlicy, 
���� niszczyć dekoracje i prace innych uczniów, 
���� zabierać do domu zabawki, gry i inne rzeczy nie należące do nas, 
���� bałaganić (podczas posiłku na stołówce, podczas zabawy i gry w gry planszowe, 

rozrzucając swoje rzeczy prywatne jak tornister, ubrania, książki itp.) 
���� pyskować, kłócić się i okłamywać Panią w świetlicy szkolnej. 

 
PAMIĘTAJ ☺☺☺☺ 

 
Uczeń, który w danym miesiącu zbierze najwięcej plusików   „+”   za dobre sprawowanie 

zostaje ŚWIETLICZKIEM MIESIĄCA i otrzymuje nagrodę !!! 

 

Chcesz zostać Świetliczkiem Miesiąca to zbieraj plusiki „+” za: 
 

� bycie dobrym kolegą/koleżanką (pomaganie innym, grzeczne zwracanie się do innych itp.), 
� aktywne uczestnictwo w zajęciach świetlicowych, 
� udział w konkursach, programach artystycznych, quizach itp., 
� pomoc w utrzymaniu porządku w świetlicy i stołówce szkolnej  

         (ścieranie stolików, układanie plecaków, zasuwanie krzesełek itp.), 
� pomoc innym w odrabianiu zadań domowych, 
� pomoc we wspólnym sprzątaniu po zajęciach, grach i zabawach świetlicowych, 
� dbanie o sprzęty, zabawki, gry świetlicowe, 
� pomoc w wyposażaniu świetlicy (przynoszenie zabawek, gier, materiałów papierniczych 

itp.), 
� za udział w różnych zbiórkach organizowanych przez świetlicę szkolną np. zbiórce 

makulatury, plastikowych korków, itp., 
� opiekę nad kwiatami, 
� układanie numerków obiadowych, 
� współpracę i pomoc Paniom w świetlicy, 
� dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych. 


