
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PSP nr 20 

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba nie  przekracza 

25 uczniów. 

3. Świetlica prowadzi dzienniki, w których odnotowywane są tematy zajęć oraz imiona i nazwiska 

dzieci przypisanych do danej grupy. Obecność wychowanków w świetlicy dokumentowana jest 

według stworzonego przez szkolną świetlicę systemu kontroli obecności dzieci. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

a) organizacja pomocy w nauce, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 

b) organizacja gier i zabaw mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny, 

c) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 

d) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, 

e) realizowanie zadań ujętych w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym. 

5. Pracownikami świetlicy są: kierownik i wychowawcy.  

6. Kierownik świetlicy odpowiada za:  

a) całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczej świetlicy,  

b) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, planu godzin pracy nauczycieli,  

c) opracowanie zakresu czynności pracowników świetlicy,  

d) dokumentację pracy świetlicy.  

7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem, psychologiem 

szkolnym oraz wychowawcami klas. 

8. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów: 

a) dojeżdżających do szkoły, 

b) którzy nie uczęszczają na zajęcia z religii, języka mniejszości narodowej, wdż,  

c) oczekujących na zajęcia pozalekcyjne, 

d) wymagających zapewnienia opieki w szkole po zajęciach edukacyjnych 

9. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, składają kartę zgłoszenia zawierającą 

dokładne dane dziecka i rodziców. 

10. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice w terminie do 30 maja roku 

poprzedzającego dany rok szkolny.  

11. Każdy rodzic zapisując dziecko do świetlicy, może dokonać wpłaty 50 zł u wychowawców 

świetlicy, przeznaczanej na zakup niezbędnych materiałów do realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych podczas pobytu dziecka w świetlicy (wplata może być 

rozłożona na dwie raty po 25 zł, uiszczana na początku każdego półrocza). 



12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu na terenie szkoły, na placu 

zabaw lub na boisku szkolnym. 

13. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw oraz boisku szkolnym obowiązują zapisy regulaminu 

korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych. 

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na półrocze/koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do 

świetlicy. 

15. Uczniowie klas pierwszych do 30 września każdego roku są odbierani przez nauczyciela, 

wychowawcę na lekcję, a po lekcjach przyprowadzani przez nauczyciela, wychowawcę. 

16. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały przyprowadzone do 

świetlicy lub zgłosiły się do niej przed lub po lekcjach. 

17. Wszyscy uczniowie, którzy ze względu na pracę rodziców lub organizację dojazdu do szkoły 

muszą przyjść wcześniej, oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej.  

18. Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy.  

19. Wszystkie wyjścia na zajęcia pozalekcyjne są również odnotowywane w dzienniku. 

20. Po zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wracają do świetlicy lub idą do domu po wcześniejszym 

poinformowaniu wychowawcy świetlicy.  

21. Wszystkie powroty z zajęć pozalekcyjnych do świetlicy są odnotowywane w dzienniku 

obecności.  

22. Wychowawca opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach informację                      

o aktualnym miejscu pobytu. 

23. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.  

24. Na podstawie pisemnej zgody rodzica, uczeń może samodzielnie wyjść ze świetlicy do domu (w 

momencie opuszczenia przez dziecko świetlicy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

ponoszą rodzice). 

25. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze 

świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej tzn. terenów rekreacyjnych wokół 

szkoły, można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł 

na miejsce pobytu grupy.  

26. W przypadku,  gdy  dziecko  odbierane  jest  przez  inne  osoby  niż  rodzice,  należy  pisemnie 

poinformować  o tym wychowawcę świetlicy. 

27. Zamiar wypisania dziecka ze świetlicy w trakcie roku szkolnego należy zgłosić pisemnie 

kierownikowi świetlicy. 

28. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 



29. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę świetlicy faktu, że odbierający dziecko rodzic 

jest pod wpływem alkoholu zastosowana zostanie odpowiednia procedura. 

30. W czasie zebrań klasowych  świetlica nie zapewnia opieki po godz. 17.00.  

31. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu 

Świetlicy. 

32. Podczas zajęć świetlicowych obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa epidemicznego, jak 

na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

II. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 
Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać swoich obowiązków i praw, 

b) dbać o ład i porządek, zachowywać się kulturalnie 

c) zostawić tornister, plecak w wyznaczonym miejscu, 

d) słuchania wychowawców świetlicy, pozostałych pracowników szkoły, 

e) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu, wyjściu ze świetlicy, 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

g) zachowywać się bezpiecznie, informować o wypadkach, złym samopoczuciu 

III. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 

Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości swoich praw i obowiązków, 

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawachi imprezach, 

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, wyposażenia z zachowaniem bezpieczeństwa   

    własnego i innych. 

IV. RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY: 

6:30 -12:00: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czytanie książek i prasy dziecięcej, 

zajęcia stolikowe, spożywanie śniadania, pogadanki. 

12:00-13:00:  przerwa obiadowa, podczas której dzieciom towarzyszy wychowawca świetlicy 

13:00-16:00: swobodne zabawy dzieci, odrabianie zadań domowych, zajęcia czytelnicze, 

plastyczne, gry i zabawy edukacyjne, podczas ładnej pogody zabawy na placu zabaw i boisku 

szkolnym zwykorzystaniem sprzętu sportowego 

16:00 —17:00:  zabawy dowolne, odrabianie zadań domowych i zajęcia porządkowe 

 


