
Regulamin świetlicy szkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi w  Dywitach,  rok szkolny 2017/18 
 

§ 1. Postanowienia ogólne  
 

1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest  Statut Szkoły 
Podstawowej w Dywitach oraz  przepisy prawa oświatowego. 
 

2.  Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 
wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz 
programie wychowawczym szkoły. 

  

3.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba 
uczniów nie powinna przekraczać 25. 

 

4. Zadania świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy, 
skorelowanego ze szkolnym programem profilaktyczno- wychowawczym, na 
podstawie którego opracowywane są indywidualne plan pracy z podziałem na 
miesiące. 

 

5. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli wychowawców świetlicy, 
modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

 
§ 2. Cele, zadania  i funkcja świetlicy 

 

1. Głównym celem świetlicy jest: 
a) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
b) zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce; 
c)zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacja fizycznej i rozwijaniu zainteresowań;  
 

2.  Do podstawowych zadań świetlicy należy: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu uczniów w świetlicy; 
b) zapewnienie bezpieczeństwa podczas oczekiwania uczniów po zakończonych zajęciach na 
autobus komunikacji miejskiej lub przewoźników prywatnych; 
c) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas posiłków na stołówce szkolnej w czasie 
ustalonych dyżurów, 
d) tworzenie warunków do prawidłowo przebiegającej socjalizacji; 
e) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 
f) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań; 
g) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 
h) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej; 
i) współdziałanie w zakresie zadań opiekuńczych z  wychowawcami klas, nauczycielami, 
pedagogiem i rodzicami; 
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3. Do najważniejszych funkcji świetlicy należą: 
a) opiekuńcza - polegająca na zapewnieniu opieki uczniom; 
b) wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są 
niezbędne w życiu społecznym, przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych 
inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalania nawyków zagospodarowania czasu 
wolnego, przestrzegania zasad kultury i wzajemnego szacunku. 
c) profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień, zainteresowań, 
kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla 
uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, patologicznych, opuszczających lekcje, odrzucanych przez grupę rówieśniczą, 
wykazujących zachowania agresywne oraz uznawane za społecznie nieakceptowane. 
 
§ 3. Organizacja pracy świetlicy 

 
1.Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.  
 
2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom od godz. 6:45 do godz. 16:45 
 
3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych, świetlica pełni wyłącznie 
funkcję opiekuńczo – wychowawczą. 
 
4. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, opiekę nad dziećmi mogą sprawować 
nauczyciele szkoły. 
  
5. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku „Karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” w wyznaczonym terminie określonym w 
regulaminie kwalifikacji dzieci do świetlicy. 
 
6. Uczniowie przychodzą do świetlicy w obuwiu zmiennym oraz bez kurtek. 
 
7.  Uczniowie zerówki i klas I przebywający w świetlicy szkolnej są odbierani na zajęcia i 
odprowadzani przez wychowawców po ich skończeniu. 
 
8. Starsi uczniowie na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im 
przypominane przez nauczycieli – wychowawców. 
 
9 . Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o swoim przybyciu  do świetlicy zarówno 
przed lekcjami, jak i  po ich zakończeniu. 
 
10. Uczniowie odbierani są przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby upoważnione. 
Pisemne upoważnienie w tej sprawie powinno być złożone u wychowawcy świetlicy. 
 
11. Dzieci dojeżdżające, zapisane do świetlicy i posiadające zgodę rodziców na samodzielny 
powrót do domu, są odprowadzane przez nauczyciela wychowawcę pełniącego określony 
dyżur, na przystanek autobusowy o wyznaczonej porze. 
 
12. Samodzielnie ze świetlicy może wyjść wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę 
rodziców, opiekunów prawnych. 
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13. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 
 
14. W świetlicy organizowane są różne formy zajęć, zgodne z potrzebami edukacyjnymi i 
rozwojowymi dzieci, a także ich możliwościami. Zajęcia kładą szczególny nacisk na: 
rozwijanie zainteresowań uczniów, prawidłowy rozwój fizyczny (w tym na świeżym 
powietrzu), przygotowanie do obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz odrabianie lekcji. 

 
§ 4. Wychowankowie świetlicy 

 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę: 
a) dzieciom z oddziału przedszkolnego, które oczekują na odjazd najbliższego środka 
transportu publicznego; 
b) uczniom z klas I – III , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
rodziców/ prawnych opiekunów i są zakwalifikowani do świetlicy; 
c) uczniom klas IV – VII, którzy ze względu na organizację transportu muszą przebywać w 
świetlicy przed lekcjami, 
d) uczniom kl. IV – VII,  którzy muszą przebywać w świetlicy po lekcjach do odjazdu 
najbliższego autobusu; 
e) uczniom, którzy mają odwołane lekcje;  
f) uczniom, którzy  nie uczęszczają na lekcje religii; 
 
2. Zasady rekrutacji dziecka do świetlicy określone zostały w odrębnym dokumencie - 
Regulaminie kwalifikacji do świetlicy szkolnej. 
 
§ 5. Prawa i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy 

 
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej  ma prawo do: 

a)zorganizowanej opieki wychowawczej; 
b) życzliwego traktowania; 
c)poszanowania godności osobistej; 
d)uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, spacerach oraz grach i zabawach 
organizowanych przez wychowawców; 
e)zgłaszania własnych propozycji zabawy, spędzania czasu wolnego; 
f)korzystania z wyposażenia świetlicy; 
g)ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 
h)pomocy w odrabianiu lekcji; 
 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 
a) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończonych zajęciach i zgłoszenia swej 
obecności wychowawcy; 
b)przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy; 
c)przestrzegania regulaminu świetlicy; 
d) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
e)pomocy innym uczniom przebywającym w świetlicy; 
f)dbania o wspólne dobro, ład i porządek; 
g)dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 
h)stosowania się do poleceń nauczyciela- wychowawcy; 
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i)aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
j)odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach określonych  przez wychowawcę; 
k) informowania nauczyciela – wychowawcę o każdorazowym zamiarze opuszczenia 
świetlicy. 

 
§ 6. Współpraca z rodzicami 

 

1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  
i punktualnego odbierania dzieci. 

 

2.  W razie nieodebrania przez rodzica/ prawnego opiekuna ucznia ze świetlicy w 
godzinach jej pracy, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim 
organom policji. 

 

3. W nagłych przypadkach rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie mogą osobiście, 
bądź w ustalonych godzinach pracy świetlicy odebrać ucznia, zobowiązani są o tym 
fakcie poinformować telefonicznie wychowawcę świetlicy. 

 

4. Rodzice są zobligowani do aktualizowania, w przypadku zmian, danych osobowych 
dotyczących dzieci (tj.  miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, osoby 
upoważnione do odbioru).  

 

5. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli 
z rodzicami, by realizować wspólny cel, jakim  jest wychowanie, edukowanie i opieka 
nad dziećmi. 

 

6. Rodzice są zapoznani z Regulaminem oraz opiniują roczny Plan pracy świetlicy 
podczas zebrania z rodzicami i mają do niego wgląd w ciągu całego roku szkolnego. 

 

7. Rodzice / opiekunowie prawni mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniu imprez 
świetlicowych. 

 

8. Rodzice / opiekunowie prawni są informowani telefonicznie lub osobiście w trakcie 
odbierania dzieci ze świetlicy o postawie i zachowaniu ucznia. 

 

9. W przypadku zniszczenia mienia świetlicy przez ucznia, wychowawca informuje o 
tym fakcie rodziców. Rodzice są zobowiązani do naprawienia szkody bądź pokrycia 
kosztów zakupu zniszczonej rzeczy. 
 

10.Świetlica może korzystać ze środków finansowych zgromadzonych przez radę 
rodziców. 

 § 7. Nauczyciele -wychowawcy świetlicy 
 

1. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą 
przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy. 
 
2. Wychowawcy świetlicy zaprowadzają do stołówki uczniów, którzy przebywają  
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w świetlicy i jedzą obiady oraz pełnią tam dyżury w ustalonych godzinach. 
 
3.  Wychowawcy świetlicy tworzą zespół, którego spotkania organizowane są przez 
przewodniczącego zespoły, zgodnie z harmonogramem pracy na dany rok. 
 
4.  Przewodniczący zespołu wychowawców świetlicy prowadzi zebrania z rodzicami, które są 
protokołowane ( do wglądu z dokumentacji świetlicy). 
 
5. Przewodniczący zespołu wychowawców świetlicy składa sprawozdanie z działalność 
świetlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły, podsumowujących poszczególne 
okresy każdego roku szkolnego. 
 
6.  Rada rodziców może podpisać porozumienie wolontariackie z nauczycielem 
-wychowawcą świetlicy w celu wykonywania zadań w imieniu rady rodziców, tj. zbiórki od 
rodziców dobrowolnej składki finansowej, przeznaczonej  na zadania realizowane w 
świetlicy. 
 
7. Nauczyciel świetlicy informuje pedagoga oraz wychowawców klas o funkcjonowaniu 
dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te mają na celu poprawę zachowania 
dziecka czy objęcia go działaniami dodatkowymi jak: wsparcie pedagoga, zajęcia 
specjalistyczne czy pomoc materialna. Informacje są również uwzględniane podczas 
ustalania oceny z zachowania. 
 
§ 8. Dokumentacja pracy świetlicy 

 

1. Dzienniki zajęć; 

2. Plan pracy świetlicy - roczny; 

3.  Indywidualny plan pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy; 

4.  Sprawozdanie z działalności świetlicy półroczne i roczne; 

5.  Regulamin świetlicy szkolnej; 

6.  Regulamin kwalifikacji do świetlicy szkolnej; 

7.  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani  
z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego. 

2. Regulamin świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom w czasie zebrania. 
3. Regulamin świetlicy jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

szkoły lub wersji papierowej u nauczycieli wychowawców świetlicy. 
4. Regulamin zostaje przyjęty po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły i radę 

pedagogiczną. 
 

Dywity, 2.03.2018 
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