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I. Cele i zadania świetlicy 
1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

pozalekcyjnej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój 
osobowości, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej  
i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy: 
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej 
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form rekreacji  

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów rozwijanie kompetencji 

językowej kształtowanie umiejętności wypowiadania się, ćwiczenie umiejętności 
samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego 

d) rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, zasad prawidłowego, zdrowego 

odżywiania, kształtowanie nawyków higieny oraz dbania o zachowanie zdrowia 
f) rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej 
g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy 
3. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (prawnych opiekunów). 
 

 
II Organizacja pracy w świetlicy 

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 
2. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca imiennie odpowiadający za 

kierunek opieki i wychowania dzieci.  
3. Jednostka zajęć w grupie wynosi 60 minut. 
4. Świetlica szkolna czynna jest codziennie we wszystkie dni, w których odbywają się 

obowiązkowe zajęcia szkolne według ustalonego harmonogramu.  
5. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków  

i rodziców. 
6. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.  
7. Za funkcjonowanie świetlicy odpowiada dyrektor szkoły, który powierza funkcję 

wychowawcy świetlicy wyznaczonemu przez siebie członkowi Rady Pedagogicznej. 
8. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo- 

Wychowawczej Świetlicy, opracowanego w oparciu o Roczny Plan Pracy Szkoły, 
Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Kalendarz Imprez SP. 

9. 9.Na bazie Rocznego planu pracy świetlicy tworzy się Miesięczny plan pracy 
III Wewnętrzny regulamin świetlicy  

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.  
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  
3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku 

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty 
naprawy.  
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4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 
opiekunowie, których dane są wpisane do Wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

5. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło 
teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.  

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku 
szkolnym.  

7. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.  

8. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku 
ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.  

9. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 
Świetlicy.  

Prawa ucznia w świetlicy:  
Uczeń ma prawo do:  

a. respektowania swoich praw i obowiązków,  
b. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach  

i imprezach, 
c. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności 
d. życzliwego, podmiotowego traktowania  
e. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień 
f. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,  
g. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,  
h. korzystania z zabawek i gier. 
i. korzystania z odpłatnych obiadów na stołówce szkolnej 

Obowiązki ucznia w świetlicy:  
Uczeń ma obowiązek: 

a. dbać o ład i porządek, 
b. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy 
c. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 
d. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy, 
e. zachowywać się kulturalnie  

Nagrody i kary 
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy przed grupą dzieci, przed rodzicami, przed 

wychowawcą klasy, przed dyrektorem (forma ustna, pisemna pochwała do Dzienniczka 
Ucznia, dyplom). 

2. Upomnienie lub nagana przez wychowawcę świetlicy przed grupą dzieci, przed 
rodzicami, przed wychowawcą klasy, przed dyrektorem (forma ustna, pisemna uwaga do 
Dzienniczka Ucznia). 

3. Dla ucznia niewłaściwie zachowującego się w świetlicy, przewidziana jest kara przerwania 
mu zabawy i pozostania przez określony czas w wyznaczonym przez wychowawcę 
miejscu (np. w pobliżu biurka wychowawcy). 

4. Za nie respektowanie Regulaminu Świetlicy i norm w niej panujących uczeń może zostać 
wykreślony z listy przyjętych do świetlicy. 
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IV Warunki przyjęcia do świetlicy 
 

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie, we wrześniu, na 
podstawie dokładnie wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
Karty zapisu do świetlicy szkolnej. 

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej - dzieci rodziców pracujących, 
rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, którym rodzice nie 
mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

Sporadycznie mogą korzystać:  
 uczniowie skierowani przez dyrektora do świetlicy z powodu nieobecności 

nauczyciela,  
 uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
 jednorazowo, na prośbę rodziców, którzy danego dnia z ważnych przyczyn nie mogą 

sprawować opieki nad swoim dzieckiem,  
 inni uczniowie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy świetlicy. 
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja,  

w skład, której wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 
4. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do uzupełniania na bieżąco 

dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy  
(aktualizacja numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.). 

5. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Regulamin 
wewnętrzny świetlicy szkolnej. 
 

6. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów przyjętych do świetlicy i ich 
rodziców z Regulaminem Świetlicy: 
 Uczniowie zapoznają się z nim w pierwszych tygodniach pobytu w świetlicy, 

7. Dziecko chore ( przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.)nie powinno 
przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani  
w celu odebrania dziecka ze świetlicy. 

 
V Warunki odbioru i powrotu dziecka ze świetlicy 

1. Dzieci do ukończenia 7 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się poza szkołą - 
istnieje konieczność odebrania dziecka przez osobę dorosłą. 

2. Dziecko zostanie wydane tylko osobom upoważnionym do tego przez rodziców  
w Karcie Zgłoszenia (wszelkie zmiany decyzji muszą być odnotowane w Karcie, 
jednorazowe upoważnienia przyjmowane są w formie pisemnej (na oddzielnych 
kartkach). 

3. Dzieci po ukończeniu 7 roku życia, mogą być za zgodą rodzica odbierane przez starsze 
rodzeństwo (zapis w Karcie Zgłoszenia). 

4. Jeśli dziecko wychodzi samodzielnie do domu, co wynika z Karty Zgłoszenia, rodzic 
musi określić konkretną godzinę - wszelkie zmiany zgłasza pisemnie lub osobiście  
u wychowawcy świetlicy (dziecko na własną prośbę, prośbę innej osoby nie zostanie 
wcześniej wypuszczone ze świetlicy). 

5. Przy pisaniu wszelkiego rodzaju oświadczeń, należy pamiętać o ich podpisywaniu, 
umieszczaniu właściwych dat, dokładnych godzin wyjścia samodzielnego, nazwiska 
osoby upoważnionej do odbioru. 
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6. Nie spóźniamy się po odbiór dziecka, gdyż, po skończonych godzinach pracy świetlicy 
- w przypadku nieodebrania dziecka - zostaje uruchomiona następująca PROCEDURA 

 
Procedura postępowania na wypadek nie odebrania dziecka ze świetlicy: 
 Telefon nauczyciela świetlicy do rodziców, opiekunów, osób podanych  

w Karcie Zgłoszenia, telefony do zakładu pracy rodziców,  
 Powiadomienie dyrektora szkoły o sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy, 
 Wezwanie policji do odbioru pozostawionego dziecka, która odwozi dziecko 

do pogotowia opiekuńczego, 
 Osobie, co, do której istnieje przypuszczenie, że znajduje się w stanie po 

spożyciu alkoholu, dziecko ze świetlicy nie zostanie wydane - o tym fakcie 
zostanie również powiadomiona policja, 

  
 
VI DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny Plan Pracy Świetlicy. 
2. Miesięczne Plany Pracy Świetlicy 
3. Dziennik Zajęć Świetlicy. 
4. Karty Zgłoszeń Dzieci do świetlicy. 
5. Regulamin Świetlicy Szkolnej.  

 
 
Załączniki do regulaminu 
 
 Karta zgłoszenia dziecka 
 Roczny plan pracy świetlicy 


