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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

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

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy szkolnej opracowywany jest  przez wychowawców świetlicy             

i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.  

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na:  

a) czas pracy rodziców,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,                                  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także 

ich możliwości psychofizycznych. 

 

§ 2. 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

 

Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i pomocy 

w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.  

 

1. Do zadań świetlicy należy:  

a) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,  

b) organizowanie opieki,  

c) umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej, 

d) organizowanie pomocy w nauce,  

e) tworzenie warunków do nauki własnej,  

f) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

g) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

h) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 
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i) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

j) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

k) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

l) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności, 

m) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica szkolna działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6:45 do 15:30. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób. 

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w świetlicy szkolnej,  innym pomieszczeniu lub 

na boisku szkolnym. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby 

upoważnione przez rodziców/opiekunów.  

7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie.  

8. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do 

domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. 

Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za dziecko. 

9. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem lub przez e-dziennik. 

10. W świetlicy szkolnej obowiązują wewnętrzne kontrakty ustalające zasady współpracy. 

Są one redagowane wspólnie przez dzieci i wychowawców i obowiązują w danym roku 

szkolnym. 

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 

świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

 
§ 4. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 

1. Wychowanek ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, 
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f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 

 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

d) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

e) respektowania poleceń nauczyciela, 

f) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego poinformowania wychowawcy, 

g) obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

§ 5. 

Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia – rozmowy z rodzicami  przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do 

świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne zwolnienia uczniów z zajęć w świetlicy.  

4. Wiadomości przez e-dziennik. 

 

§ 6. 

Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć. 

5. Dziennik zajęć. 

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami. 
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§ 7. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

1. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, 

takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności 

świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy, itd.  

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. 

3. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami wychowanków w celu 

zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy. 

4. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

5. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 

7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                                   

w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny uczniów.  

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 

10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  

11. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.  

12. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieusprawiedliwionej 

nieobecności dziecka w świetlicy. 

13. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które 

zgłosiły się danego dnia do świetlicy szkolnej. 

14. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od 

chwili zgłoszenia się ich do świetlicy, do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po 

zakończeniu lekcji, do czasu przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym lub 

odjazdu autobusem szkolnym. 

15. Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy 

wyłącznie przez osoby upoważnione – ma więc prawo i obowiązek legitymowania osób 

odbierających dziecko i w razie braku takiego upoważnienia lub niemożności 

potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – wychowawca świetlicy ma prawny 

obowiązek odmowy wydania dziecka. 

16. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub pracownika szkoły.  

17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica          

i wychowawcę ucznia.  

18. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. 

19. Dbanie o prawidłową organizację dowozów szkolnych.  
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§ 8. 

Procedury związane z prawidłową organizacją dowozów szkolnych i opieki nad 

uczniami dojeżdżającymi: 

 

1.Opieka nad uczniami objętymi dowozem autobusem szkolnym: nauczyciel świetlicy 

odbiera uczniów z autobusu i prowadzi do budynku szkolnego.  

2. Jeżeli uczniowie muszą czekać na przyjazd autobusu, to nauczyciel pełni opiekę nad 

nimi, czuwa on nad ich bezpieczeństwem, a następnie prowadzi na przystanek, 

przekazując opiekunowi, który wpuszcza uczniów do autobusu zgodnie z ustalonym 

porządkiem.  

3. Uczniowie mogą skorzystać z wcześniejszego lub późniejszego kursu autobusu pod 

warunkiem zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy.  

4. Pisemne oświadczenie od rodziców konieczne jest w sytuacji, gdy uczeń nie wraca 

do domu autobusem szkolnym. Odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie ucznia do 

domu przejmują w tej sytuacji rodzice (lub prawni opiekunowie). Zwolnienie ucznia                 

z zajęć świetlicowych może także odbyć się poprzez osobiste odebranie dziecka przez 

rodzica ( lub prawnego opiekuna) ze świetlicy szkolnej.  

5. Niedopuszczalne jest, aby uczeń czekający na odjazd do domu autobusem szkolnym       

samowolnie, bez dostarczenia zwolnienia od rodziców opuścił teren szkoły.  

6. Na stronie internetowej szkoły dostępny jest Regulamin dowożenia uczniów do szkół 

podstawowych i przedszkoli obowiązujący na terenie miasta i gminy Wronki.  

 

§ 9. 

Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci z klas I-III 

uczęszczających do świetlicy szkolnej: 

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy                                  

i odprowadzenia ich po lekcjach. 

2. Jeżeli lekcje w danej klasie rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (religii, języka 

angielskiego, informatyki, itd.), jest on zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje                                     

i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych zajęciach.  

4. Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu 

uczniów pozostawia mu pod opieką.  

 

 

Opracowały: Karolina Pospieszna-Firlet, Natalia Kaszkowiak - Colombo 

 


