
 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas 0 – VI szkoły podstawowej, 

przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska. 

1. Postanowienia ogólne : 

1) Zajęcia  na świetlicy szkolnej skupiają się wokół tygodniowych ośrodków tematycznych 

wynikających z rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 

2) Świetlica szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 06 : 50 do 15 : 50.  

3) Świetlica  szkolna organizuje zajęcia w grupach wychowawczych  

4) Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca   

5) Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut 

6) Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym w drodze z i na 

przystanek autobusowy 

7) W świetlicy szkolnej uczniów obowiązuje obuwie zmienne  

2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów : 

1) klas 0 – III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, 

2) klas IV – VI w sytuacjach losowych, indywidualnych, w zależności od potrzeb, 

3) zwolnionych z lekcji religii, 

4) skierowanych przez dyrektora szkoły, pedagoga lub wychowawcę klasy, 

5) oczekujących na terenie szkoły na planowane zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjna dłużej niż  

10 minut 

6) oczkujących na autobus szkolny 

3. Cele i zadania świetlicy: 

1) celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2) do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej, 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

c) organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,  

d) kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia, 

e) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 



f) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych, 

g) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu na świetlicy. 

4. Opieka w świetlicy szkolnej: 

1) wychowawca bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu zgłoszenia się dziecka do 

świetlicy i potwierdzenia swego przybycia na liście obecności,  

2) wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, 

3) wychowawcy stale przebywają na świetlicy i reagują na ich potrzeby, 

4) wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami dojeżdżającymi w czasie drogi z i na przystanek 

autobusowy, 

5) wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami klas 0 podczas wyjścia  na stołówkę szkolną, 

spożywania obiadu oraz podczas drogi powrotnej do sali, 

6) ramowy rozkład dnia określa szczegółowe czynności i zajęcia dzieci w czasie ich pobytu  

w świetlicy szkolnej. 

5. Wychowawcy świetlicy : 

1) wychowawcy współpracują ze sobą, 

2) wychowawcy mają obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, 

zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów, 

3) wychowawcy mają obowiązek zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów o problemach 

mających miejsce podczas zajęć świetlicowych osobiście lub poprzez wpis do dzienniczka 

ucznia / zeszytu uwag, 

4) w przypadku zaistniałego wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca 

zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania: 

1. zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego w uzasadnionych 

przypadkach), 

2. zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o wypadku i stanie zdrowia wychowanka, 

3. poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły, 

4.  zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym oraz uczniom klasy 0 spożywającym  obiady na 

stołówce szkolnej. 

     6. Prawa i obowiązki uczniów przebywających na świetlicy szkolnej: 

     1)   uczniowie mają prawo do:  

 opieki wychowawczej, 

 respektowania swoich praw i obowiązków, 

 życzliwego, podmiotowego traktowania, 

 bezpiecznych warunków w czasie pobytu na świetlicy, 

 spokoju i wypoczynku, 

 rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w czasie zajęć świetlicowych, 



 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań jeżeli nie naruszają dóbr i godności innych osób, 

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach 

 korzystania z wyposażenia świetlicy: materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek  

i gier. 

      2)  uczniowie mają obowiązek: 

 zgłaszać wychowawcy każde wyjście poza teren świetlicy, wychowawca nie ponosi 

odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło świetlicę, 

 informować wychowawców o swoim przyjściu na świetlicę, 

 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 

 zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez wychowawców, 

 wykazywać akceptację i życzliwość wobec innych dzieci, 

 odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych pracowników szkoły, 

 dbać o bezpieczeństwo własne i innych, 

 wykazywać troskę o wspólne dobro, 

 utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, 

 przestrzegać regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm współżycia społecznego, 

      3) dzieci zapisane do świetlicy szkolnej nie mogą samowolnie opuszczać terenu świetlicy, każde 

wyjście należy zgłosić wychowawcy. 

     4) wyróżnienia: 

 wyróżnienie słowne przez wychowawcę lub kierownika świetlicy, 

 drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych, 

 wyeksponowanie nagrodzonych prac, 

 wyróżnienie w formie pisemnej wpisane do dzienniczka ucznia, 

 dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego. 

     5) kary: 

 upomnienie ustne przez wychowawcę lub kierownika świetlicy z jego odnotowaniem w dzienniku 

uwag świetlicy, 

 uwaga z wpisem do dziennika uwag świetlicy za postępowanie naruszające bezpieczeństwo czy 

zdrowie innych uczniów lub pracowników świetlicy, 

 nagana z wpisem do dziennika uwag świetlicy za postępowanie naruszające bezpieczeństwo czy 

zdrowie innych uczniów lub pracowników świetlicy, 

 pierwsza nagana skutkuje usunięciem ucznia na miesiąc ze świetlicy szkolnej, 

 po powrocie ucznia na świetlicę po miesiącu usunięcia – każde nowe upomnienie ucznia z wpisem 

do dziennika uwag świetlicy dotyczące jego postępowania naruszającego bezpieczeństwo czy 



zdrowie innych uczniów lub pracowników świetlicy, skutkuje jego usunięciem ze świetlicy szkolnej 

bez możliwości powrotu w danym roku szkolnym.  

 nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów 

uczęszczających do świetlicy, 

 w każdym z powyższych przypadków u ucznia stosuje się obniżenie jego oceny z zachowania. 

7. Współpraca z rodzicami: 

1) zespół wychowawczy świetlicy współdziała  z rodzicami swoich podopiecznych, 

2) warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna wypełnionej 

i podpisanej karty zgłoszenia, 

3) rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest szczegółowo określić sposób odbierania dziecka ze 

świetlicy, ze wskazaniem osób upoważnionych do odbioru, 

4)  rodzic lub prawny opiekun może wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy 

szkolnej do domu, 

5) za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni 

opiekunowie, 

6) osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, 

7) w przypadku doraźnej zmiany czasu przebywania dziecka na świetlicy rodzic/prawny opiekun jest 

zobowiązany osobiście, pisemnie lub za pośrednictwem wychowawcy klasy powiadomić o tym fakcie 

pracowników świetlicy, 

8) rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy, 

9) świetlica szkolna jest bezpłatna a zakup wyprawki na świetlice jest dobrowolny. 

8. Dokumentacja świetlicy: 

1) roczny plan pracy świetlicy - świetlica szkolna pracuje w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy, 

2) zeszyt obecności – pobyt dziecka w świetlicy dokumentowany jest do „zeszytu obecności dziecka na 

świetlicy szkolnej”, 

3) dziennik zajęć – nauczyciel dokumentuje swoją pracę wpisując temat zajęć do dziennika zajęć  

i potwierdza to podpisem, 

4) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 

5) dziennika uwag świetlicy, 

6) semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

 



 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY  

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.  

2. W przypadku klas 0 i klas pierwszych to nauczyciel przyprowadzający uczniów na świetlicę zgłasza wychowawcy 

na świetlicy liczbę przyprowadzonych uczniów. 

3. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

wszystkim: bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz 

do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

4. Każdy uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

5. Dzieci maja obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia 

świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy lub zakupu zniszczonych rzeczy. 

6. Za zaginione kluczyki do szafek, ubrania,  zawartości plecaków szkolnych, telefony komórkowe i inne urządzenia 

techniczne, oraz zabawki przyniesione z domu pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

7. Rodzic może polecić telefonicznie dziecku samodzielny powrót do domu po wcześniejszej rozmowie 

telefonicznej i ustaleniu szczegółów powrotu dziecka  z wychowawcą świetlicy. 

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są 

wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

10. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie dotrze do świetlicy lub samodzielnie opuściło teren 

szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas. 

12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach, na boisku szkolnym lub placu zabaw. 

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

nauczycielowi świetlicy. 

14. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania 

dzieci po skończonych zajęciach.    

15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych 

podczas zajęć w świetlicy szkolnej.  

16. Uczeń, którego zachowanie budzi zastrzeżenia a jego postępowanie narusza bezpieczeństwo czy zdrowie innych 

uczniów lub pracowników świetlicy, może być usunięty w danym roku szkolnym czasowo lub trwale ze świetlicy 

szkolnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kar zawartymi w Regulaminie Świetlicy. 

17. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do 

świetlicy. 

18. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzic zapoznaje się i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

 



  

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJEĆ ŚWIETLICOWYCH  

W GODZINACH 6:50 – 15:50 

 

6:50 – 7:50 

 Czytanie opowiadań, bajek 

 Dowolne gry i zabawy (gry planszowe, układanki, rysowanie) 

 Opieka nad dziećmi w drodze z przystanku autobusowego do szkoły, pomoc 

najmłodszym uczniom w przebraniu się, 

 Odprowadzenie do klas najmłodszych dzieci czekających na rozpoczęcie zajęć  

w świetlicy szkolnej. 

7:50 – 11:50 

 Nauczycie pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły 

11:50 – 15:50 

 Opieka nad uczniami klasy zero w drodze na i ze stołówki szkolnej, pomoc przy 

wydawaniu obiadu, 

 Opieka nad uczniami dojeżdżającymi w drodze na przystanek i oczekiwaniu na 

autobus szkolny, 

 Zabawy, gry planszowe, 

 Zajęcia plastyczne, 

 Zajęcia na świeżym powietrzu, 

 Pomoc w odrabianiu lekcji, 

 

 


