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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z 

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

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

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 

opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły oraz programie 

wychowawczym szkoły.  

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

miesięcznego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy świetlicy.  

3. Regulamin świetlicy opracowany jest przez kierownika świetlicy oraz 

wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na koniec roku 

szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły.  

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

§ 2 

 

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do 

potrzeb, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości.  

Zadania szczegółowe:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.  

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz organizowanie zajęć w tym 

zakresie.  

3. Organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

umysłowej.  

4. Upowszechnianie higienicznego trybu życia i kultury zdrowotnej.  

5. Rozwijanie samorządności i samodzielności oraz aktywności społecznej.  

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów 

właściwej postawy społeczno - moralnej.  

7. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania i spędzania czasu 

wolnego.  

8. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw na wolnym 

powietrzu.  

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

§ 3 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły  
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2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje 

kierownik świetlicy szkolnej.  

3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy świetlicy, który zatwierdza 

dyrektor szkoły.  

4. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z Planem Pracy Szkoły oraz 

Programem Wychowawczym.  

5. Na terenie świetlicy szkolnej używamy telefonów zgodnie z regulaminem 

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

6. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 0 –III  

* wychowywani przez samotne matki,  

* których, oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują zatrudnienie,  

* z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo  

z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki dziecku, w 

uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy.  

7. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o 

podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych karty zgłoszeń. Karty stanowią 

załącznik nr 1.  

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane:  

* dotyczące dziecka  

* osobowe rodziców / opiekunów  

* dodatkowe informacje o uczniu  

* wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka  

* deklarację rodziców 

 

8. Kartę o której mowa w punkcie 6 należy składać do dnia 30 maja każdego 

roku ( lub w momencie zapisu – dotyczy nowo przyjętych uczniów).  

9. Lista uczniów zakwalifikowanych do świetlicy zostanie wywieszona w 

ostatnim tygodniu nauki.  

3. Nauczyciel świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zgłosiły się 

do świetlicy.  

4. W sytuacji gdy dziecko zakwalifikowane do świetlicy nie zgłosi się do  

wychowawcy, wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dziecka.  

5. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.  

6.Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i 

przyprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia.  

7. Świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 18.00  

8. Dziecko nie może być odbierane ze świetlicy przez osobę nieletnią 

(rodzeństwo, kolegę). Nieletni nie przejmuje odpowiedzialności nad nieletnim.  

9. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do tygodniowego planu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły.  
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10. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, które 

tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.  

11. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 25 osób.  

12. Każda grupa świetlicowa ma swojego wychowawcę.  

13. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie którzy nie uczęszczają na lekcję 

religii lub oczekują na zajęcia dodatkowe, po wcześniejszym zgłoszeniu przez 

rodziców konkretnych dni i godzin.  

14. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy.  

15. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą 

zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt, 

zabawki itp.  

16.Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o 

funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te będą 

uwzględnione przy ustalaniu oceny z zachowania.  

17. Rodzice mogą dobrowolnie dokonywać wpłat na fundusz świetlicowy, co 

podlega rozliczeniu KP. W tym celu należy wypełnić deklarację na karcie 

zgłoszenia.  

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY 

§ 4 

 

Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele-wychowawcy 

świetlicy.  

ZADANIA KIEROWNIKA ŚWIETLICY 

1. Planowanie pracy świetlicy:  

* Ustalanie godzin pracy nauczycieli  

* Przydział grup wychowawczych  

2. Rozstrzyganie spraw spornych dotyczących organizacji pracy świetlicy.  

3. Wydawanie poleceń wychowawcom świetlicy w sprawach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

4 .Wydawanie zaleceń pohospitacyjnych.  

5. Dysponowanie funduszami (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) na zakup 

pomocy dydaktycznych.  

6. Przygotowanie sal świetlicowych do prowadzenia zajęć:  

* Wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne  

* Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przez cały rok szkolny  

* Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków  

8. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.  

9. Dokonywanie zapisu uczniów do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.  

10. Przygotowanie i prowadzenie zebrań Zespołu Wychowawców Świetlicy – 

dokumentowanie.  

11. Organizacja nadzoru pedagogicznego:  
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* Opracowanie problematyki hospitacji i ustalenie jej harmonogramu  

* Monitorowanie awansu zawodowego nauczycieli  

* Sprawdzanie prawidłowego prowadzenia dzienników zajęć 

wychowawczych  

* Przedstawianie wniosków ze sprawowania nadzoru  

12. Ocena działalności świetlicy – diagnoza pracy.  

 

ZADANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY 

 

1. Opracowanie ramowego planu zajęć wychowawczo – dydaktycznych z 

rozbiciem na miesiące.  

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

3. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.  

4.Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w  

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

uczniów.  

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

oraz dbałość o zachowanie zdrowia  

7. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pielęgniarką.  

8. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy. 

 9. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.  

10. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem 

świetlicy.  

11. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  

12. O złym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i 

wychowawcę ucznia.  

13. Nauczyciel świetlicy nie może wydać dziecka rodzicom /opiekunom 

będącym pod wpływem alkoholu.  

14. W razie zaistniałej sytuacji (pkt.13) należy:  

* Wezwać inną osobę dorosłą upoważnioną do odbioru dziecka.  

* Powiadomić odpowiednie organy porządkowe: policję, straż miejską 

oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.  

* Sporządzić notatkę służbową .  

Jeżeli sytuacje z późnym odbieraniem dziecka lub odbieraniu przez rodziców 

(opiekunów) w stanie nietrzeźwym zaczynają się powtarzać, a rozmowy z 

pedagogiem, dyrektorem szkoły nie przynoszą oczekiwanego rezultatu szkoła 

ma możliwość wystąpienia do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną 

dziecka.  
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UCZNIOWIE ŚWIETLICY 

§ 4 

 

1. Kierownik świetlicy wraz z nauczycielami odpowiada za każde dziecko od 

momentu jego wejścia do świetlicy.  

2. Każdy uczeń ma obowiązek po wejściu do sali świetlicowej – zgłosić swoją 

obecność wychowawcy świetlicy.  

3. Uczniowie odbierani są przez rodziców (opiekunów) lub inne upoważnione 

osoby.  

4. Każdego uczestnika zajęć świetlicowych obowiązują Zasady Dobrego 

Zachowania, z którymi zapoznaje się w pierwszych dniach września.  

5. Uczniowie powinni: 

* Bezwzględnie stosować się do poleceń nauczycieli  

* Zachowywać się tak by nie przeszkadzać innym  

* Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia  

* Szanować sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki.  

* Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. 6. Nagrody i kary  

* Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy  

* Pisemna pochwała do rodziców (opiekunów).  

* Nagroda końcowo -roczna  

* Upomnienie przez nauczyciela świetlicy, kierownika świetlicy  

* Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy  

* Pisemna uwaga do rodziców (opiekunów) lub informacja telefoniczna.  

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

§ 6 

 

1.Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub 

przyprowadzaniu  

dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.  

4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY ZWALNIANIU DZIECKA ZE 

ŚWIETLICY 

§ 7 

 

Procedura postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze 

świetlicy szkolnej w czasie, kiedy powinien w niej przebywać przed lub po 

lekcjach. Obowiązki ucznia  

1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien 

posiadać stosowną kartkę od rodzica, wychowawcy klasy – informującą o 
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konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem osoby wydającej pozwolenie 

oraz datą.  

2. Wymienioną kartkę uczeń powinien przedstawić nauczycielowi świetlicy.  

Obowiązki wychowawcy świetlicy  

1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowną kartkę informującą o 

zwolnieniu ucznia ze świetlicy –odnotowuje nieobecność w dzienniku zajęć.  

2. Otrzymaną kartkę przechowuje w dzienniku, w którym wpisany jest uczeń -

do najbliższego zebrania.  

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych  

ponosi osoba wydająca pozwolenie na jej opuszczenie (rodzic, wychowawca 

klasy).  

 

DOKUMENTACJA 

§ 8 

 

W świetlicy obowiązuje następująca dokumentacja:  

1. Roczny plan pracy dydaktyczno -wychowawczej.  

2. Miesięczne plany pracy dydaktyczno –wychowawczej.  

3. Dzienniki zajęć wychowawczych.  

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.  

5. Księga Protokołów Zespołu Wychowawców Świetlicy.  

6. Dokumentacja wpływów i wydatków dobrowolnych wpłat rodziców na 

fundusz świetlicowy. 


