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CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu 

wynikają zadania szczegółowe: 

1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, 

domu i środowisku lokalnym). 

3. Wdrażanie uczniów do twórczego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym  

powietrzu. 

4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem  

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

 

DOKUMENTACJA 

 

1. Plan organizacji pracy świetlicy.  

2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. Miesięczne plany pracy 

grup wychowawczych.  

3. Dziennik zajęć (jeden na grupę).  

4. Karty pobytu dzieci w świetlicy.  

5. Listy odbioru dzieci. 

6. Karty monitorowania liczebności dzieci w grupach świetlicowych. 

7. Zeszyt zawierający protokoły z zebrań zespołu wychowawców świetlicy. 

  

PRACOWNICY ŚWIETLICY 

 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy podlega wicedyrektorowi i dyrektorowi szkoły.  

3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.  
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4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownikowi 

świetlicy. 

5. Dyrektor szkoły i kierownik świetlicy określają zakres zadań, uprawnień  

i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków). 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się: 

a) w pierwszej kolejności uczniów klas 0 – III, o liczbie miejsc w świetlicy decyduje organ 

prowadzący szkołę, 

b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas starszych  

c)  świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, basenu oraz  

w wyjątkowych sytuacjach z zajęć wychowania fizycznego. 

d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, 

z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz karty 

pobytu, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie. Każdorazowa zmiana danych 

kontaktowych, lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy 

powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy. 

3. Rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy co potwierdzają własnoręcznym 

podpisem . 

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od 7:00 do17:30.  

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo –

wychowawczej świetlicy.  

6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego 

regulaminu świetlicy.  

 

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 przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.  
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4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku 

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) mogą ponieść koszty 

naprawy. 

5. W świetlicy obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania przez uczniów i rodziców. 

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione  

z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.  

7. Uczeń nagminnie łamiący regulamin świetlicy może być wypisany z listy uczestników 

świetlicy. Wniosek o wypisanie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca grupy do 

kierownika świetlicy. Kierownik podejmuje stosowną decyzję, od której  jest możliwość 

odwołania się do dyrektora szkoły. Rodzice dziecka wypisanego ze świetlicy mogą po raz 

kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy. 

8. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców pobierana jest dobrowolna opłata za pobyt dziecka  

w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez Radę Rodziców. Pieniądze 

przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy. 

9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 

wychowawcami klas. 

10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do 

świetlicy. 

11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w różnych pomieszczeniu lub na boisku 

szkolnym.  

12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi zapisać lub wypisać dziecko ze 

świetlicy, powinien fakt ten zgłosić kierownikowi świetlicy. 

13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy 

o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 

14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualne odbieranie dzieci po skończonych zajęciach. 

15. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych do domu lub zwolnienia 

stałego, uczeń powinien posiadać stosowną informację (na piśmie) od rodzica lub 

opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem, datą, oraz wyznaczoną 

godziną wyjścia dziecka ze świetlicy. Wymieniony dokument uczeń powinien 

przedstawić wychowawcy świetlicy lub kierownikowi świetlicy. 

16. Rodzic/ opiekun  nie ma możliwości telefonicznego zwolnienia dziecka ze świetlicy.  

17. Odbiór dziecka odbywa się w recepcji szkoły. Osoba pełniąca dyżur powiadamia 

wychowawcę o przybyciu osoby upoważnionej do odbioru dziecka za pomocą 

krótkofalówki. Dziecko samodzielnie pokonuje drogę ze świetlicy do miejsca odbioru. 

Wydanie dziecka osobie upoważnionej nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez daną 

osobę dowodu osobistego i podpisaniu listy odbioru dziecka. W szczególnych 

przypadkach jest możliwy osobisty odbiór dziecka z sali. 
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18. Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez 

rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. 

Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców (opiekunów 

prawnych).  

19. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

20. W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła 

wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) z własnoręcznym 

podpisem rodzica (opiekuna prawnego) i aktualną datą. Obowiązkiem osoby pełniącej 

dyżur - jest telefoniczne potwierdzenie wydanej dyspozycji przez opiekuna prawnego 

dziecka, spisanie dowodu osobistego osoby odbierającej i wraz z pisemną prośbą 

rodziców (opiekunów prawnych) dołączenie do dokumentacji świetlicy. 

21. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo. 

Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są 

zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice (opiekunowie 

prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły 

do domu. 

22. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść 

ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką 

nauczyciela, który niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu 

ustalenia dalszego postępowania. 

23. Nauczyciel każdej grupy świetlicowej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 

numerów kontaktowych rodziców (prawnych opiekunów) dzieci oraz osób 

upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. 

 

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) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 

świetlicy, zabawek i gier. 
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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) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 

Nagrody: 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, 

dobre zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1. pochwały wychowawcy, 

2. pochwały przed całą grupą, 

3. pochwały przed rodzicami,  

4. otrzymanie plusików za dobre zachowanie, 

5. wyróżnienie  na świetlicowej tablicy ogłoszeń 

6. wyróżnienie w konkursie „ Wzorowy Świetliczak”, 

7. pochwała do wychowawcy klasy, 

8. list pochwalny do rodziców, 

9. nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz wzorowe zachowanie. 

 

Kary: 

Za nie przestrzeganie zasad obowiązujących w świetlicy przewidziane są następujące 

kary w zależności od wagi uchybienia: 

1. Ustne upomnienie wychowawcy. 

2. Zakaz zabawy na 10 minut. 

3. Dodatkowa praca na rzecz świetlicy (np.: układanie książek). 

4. Wpisanie uwagi do dzienniczka. 
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5. Rozmowa z rodzicami. 

6. Zgłoszenie przewinienia do kierownika świetlicy. 

7. Przeniesienie ucznia do innej grupy na określony czas. 

8. W przypadkach rażącego naruszenia dyscypliny: rozmowa z pedagogiem 

szkolnym, rozmowa z dyrektorem szkoły. 

9. Zawieszenie ucznia na okres 1 tygodnia w prawach uczestnika świetlicy  

w przypadku nagminnego łamania regulaminu. 

. 

  

 

 

Opracował:                                                                                                         Zatwierdził: 

Zespół wychowawców świetlicy         Dyrektor szkoły 

Kierownik świetlicy 

 

 

 

 

Regulamin świetlicy został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 21 stycznia 2014 r., oraz przez Radę Rodziców. 


