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Regulamin pracy 

świetlicy szkolnej 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), § 7 załącznika nr 2 

rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 

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 w programie 

wychowawczym szkoły. 

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w 

miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać 25. 

 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom pozalekcyjnej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do zabawy i aktywności 

twórczej. 

Podczas zajęć świetlicowych wychowawcy (starają się aby dzieci mogły): 

• bezpiecznie i miło spędzić swój wolny czas, przygotować się do zajęć lekcyjnych i móc 

odpocząć po nich, 

• samodzielnie, lecz pod nadzorem osoby dorosłej, odrobić pracę domową na następny 

dzień, by tym samym nabierały przyzwyczajenia do pamiętania o swoich obowiązkach, 

uczyły się odpowiedzialności, 

• uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych (w pomieszczeniu lub na powietrzu) 

stymulujących rozwój fizyczny, 

• uczestniczyć w różnorodnych zajęciach (plastycznych, ruchowych, umuzykalniających, 

czytelniczych.....) zaciekawiających i sprzyjających rozwijaniu zainteresowań, 

uzdolnień, integrujących z grupą koleżeńską, 

• poznać i na co dzień stosować zasady kultury osobistej, 
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• rozwijać swoją samodzielność i chęć do niesienia pomocy innym (np. przez 

uczestnictwo w akcjach charytatywnych lub podczas koleżeńskiej pomocy w nauce). 

 

1. Głównym celem świetlicy jest: 

a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

b. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce 

c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych  

b. pomoc w odrabianiu lekcji 

c. organizowanie gier i zabaw ruchowych 

d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

e. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych 

szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy 

f. pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły 

g. zapewnienie możliwości spożycia posiłków na stołówce szkolnej.  

h. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego 

i. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

 

§ 3 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 630 do godz. 1800. 

3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych pełni wyłącznie funkcję 

opiekuńczą. 

4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do sekretariatu szkoły 

kompletnie wypełnionej przez prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy”. 

5. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka „Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane przez sekretariat szkolny. 

6. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę 

przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa. 

7. Prawni opiekunowie osobiście przyprowadzają uczniów do świetlicy i przekazują 

nauczycielowi dyżurującemu. 
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8. W świetlicy mogą także przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, 

jednak tylko w godzinach ich trwania. 

9. Uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii do świetlicy przyprowadza katecheta, 

rozpoczynający zajęcia religii z ich klasą. 

10. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą 

przyprowadzenia go do świetlicy przez rodzica/ opiekuna prawnego lub nauczyciela i 

zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy, do chwili odebrania przez rodzica/ opiekuna 

prawnego lub nauczyciela. 

11. Uczniowie klas pierwszych przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o 

określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez nauczycieli lub katechetów,  z 

którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej 

także tylko pod opieką swoich nauczycieli lub katechetów, z którymi mieli ostatnią godzinę 

zajęć. 

12. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są 

im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy. Po skończonych zajęciach 

wracają do świetlicy szkolnej tylko pod opieką swoich nauczycieli, katechetów, z którymi 

mieli ostatnią godzinę zajęć. 

13. Konsumpcja śniadań  odbywa się w stołówce szkolnej wyłącznie pod opieką nauczyciela, 

wychowawcy świetlicy o godzinie 9.00. Uczniowie świetlicy przebywający w tym czasie 

na zajęciach szkolnych śniadania konsumują razem ze swoimi kolegami, koleżankami z 

klasy podczas szkolnej przerwy obiadowej, pod opieką nauczycieli pełniących dyżur w 

stołówce szkolnej. 

14. Zagadnienia związane z przewozem uczniów przez szkolnego busa reguluje procedura 

dotycząca korzystania ze szkolnego busa. 

15. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów komórkowych 

ogranicza się wyłącznie do kontaktów z prawnymi opiekunami, ewentualnie najbliższymi 

członkami rodziny i sprowadza się jedynie do przekazywania krótkich, zwięzłych, bardzo 

ważnych na daną chwilę informacji. 

16. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy” 

układanego przez wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora 

szkoły. 

17. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami 

zawartymi w Statucie Szkoły. 

18. Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez 

wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny śródrocznej /rocznej. 

19. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez 

nich upoważnione na piśmie. (upoważnienia znajdują się w karcie zgłoszeń) Osobom 

pozostającym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających dzieci nie zostaną wydane. 
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20. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców/ prawnych opiekunów  lub osoby przez nich 

upoważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest 

zobowiązana zgłosić wcześniejszy odbiór. 

21. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: 

a) samodzielnych wyjść ucznia do domu 

b) odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun 

c) samodzielnych powrotów ucznia do domu ze szkolnego busa 

22. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego 

odbierania uczniów po skończonych zajęciach. 

23. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, wychowawca próbuje 

nawiązać telefoniczny kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem, a w razie braku 

możliwości nawiązania kontaktu dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom /Policji/. 

24. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów 

piśmie. 

25. Rodzic/ prawny opiekun może zwolnić dziecko z zajęć świetlicowych na dodatkowe 

zajęcia, wypełniając stosowne oświadczenie w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” 

W drodze ze świetlicy na zajęcia i z zajęć na świetlicę za bezpieczeństwo dziecka 

odpowiada prawny  opiekun i prowadzący dane zajęcia. 

26. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/ prawnych opiekunów, o zwolnieniu 

ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

27. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę 

rodziców/ prawnych opiekunów. 

28. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia  

do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę świetlicy. 

29. W nagłych przypadkach rodzic/ prawny opiekun niemogący osobiście odebrać ucznia ze 

świetlicy, zobowiązani są o tym fakcie poinformować telefonicznie wychowawcę świetlicy 

oraz przekazać mu informację, kto zgłosi się do świetlicy po odbiór ich dziecka. Może być 

to wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca przy sobie ważny dokument tożsamości, 

którego okazania może zażądać wychowawca świetlicy przekazujący dziecko. 

30. Obecność ucznia w świetlicy jest odnotowywana w dzienniku zajęć świetlicowych.  
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§ 4 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 

Uczeń w świetlicy ma prawo: 

• do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania 

godności osobistej, 

• do odpoczynku i spędzania czasu wolnego w wybrany przez siebie sposób (jeśli jest to 

możliwe pod względem organizacyjnym), 

• do aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

• do korzystania z dostępnych pomocy naukowych, sprzętu sportowego: materiałów 

umożliwiających rekreację i rozwój jego zainteresowań poznawczych, 

• do kształtowania nawyków kultury życia codziennego (w tym także higieny 

i czystości), 

• do rozwijania samodzielności oraz aktywności społecznej, 

• oczekiwać pomocy w rozwiązaniu swoich problemów, 

• oczekiwać pomocy w nauce własnej. 

• rozwijać swoje  zainteresowania i pasje. 

 

Uczeń w świetlicy ma obowiązek: 

• okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły, 

• dbać o honor szkoły- godnie ją reprezentować np. znać, szanować i wzbogacać jej 

tradycje, 

• przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia 

swojej obecności wychowawcy świetlicy 

• stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy 

• pomagać kolegom w nauce, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości oraz 

kulturalnego zachowania wobec kolegów. 

• dbać o sprzęty, gry i zabawki- będące wyposażeniem świetlicy (w przypadku 

poważnych uszkodzeń gry lub zagubienia jej części poprosimy o odkupienie), 

• zmiany obuwia, 

• przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę pomieszczeń, 

• zgłaszania do wychowawców wszelkich wyjść (np. do toalety), 
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• przestrzegać, opracowanego wspólnie przez wychowawców i uczniów, regulaminu 

zachowania obowiązującego podczas przebywania w świetlicy. 

 

§ 5 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

1. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani 

według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

2. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą 

zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły. 

 

§ 6 

Współpraca z rodzicami 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

2. Wspólnym celem działań rodziców/prawnych opiekunów i wychowawców świetlicy 

jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad uczniami. 

3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje 

wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów. 

4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic/prawny opiekun mogą wspólnie 

wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez 

świetlicowych. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy 

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów 

od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili 

zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/ opiekunom prawnym. 

2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z ramowego rozkładu dnia oraz 

rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Prowadzi dziennik zajęć świetlicowych . 

4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu 

dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu 

oceny  zachowania. 
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5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie 

powiadamia Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora 

szkoły. 

6. Współpracuje z wychowawcami klas, innymi nauczycielami szkoły, pedagogiem 

szkolnym, logopedą oraz  placówkami/instytucjami ze środowiska lokalnego.  

7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

 

§ 8 

Dokumentacja pracy świetlicy 

1. Dzienniki zajęć 

2. Roczny plan pracy świetlicy 

3. Miesięczne plany pracy świetlicy 

4. Ramowy rozkład dnia 

5. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne 

6. Regulamin świetlicy szkolnej 

7. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej 

8. Wykaz uczniów dojeżdżających 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem 

świetlicy na początku roku szkolnego. 

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica 

oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy. 

3. Regulamin świetlicy zostaje wprowadzony do użytku szkolnego po zatwierdzeniu przez 

dyrektora szkoły. 

 


