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§ 1 

 

Postanowienia ogólne . 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania 

realizowane są według rocznego planu pracy ,opracowanego w oparciu o roczny plan pracy 

szkoły.  

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest, co roku przez wychowawców świetlicy 

(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły oraz przedstawiany wychowankom i ich rodzicom.  

 

§ 2  

 

Cele i zadania świetlicy. 

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb, 

zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  

1.Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży w szczególności: 

 

 Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki 

do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.  

 

 Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

 

  Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.  

 

 Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

 

  Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 

  Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

 

  Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.  

 

2. Do zadań świetlicy należy: 

 

  organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

 



  organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny;  

 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 

  stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;  

 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;  

 

 rozwijanie samodzielności i samorządności; 

 

  współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 

 

  zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

 

 

 § 3 

 

Założenia organizacyjne.  

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz.7.00- 17.00.  

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które 

wypełniają rodzice. 

 Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane: 

 - imiona i nazwisko dziecka;  

- czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;  

- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy wraz z upoważnieniem; 

 - dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna 

zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);  

 - numer telefonu do kontaktu z rodzicami 

 3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego 

poinformowania o tym wychowawców świetlicy . 

4. Wychowawca nie uwzględnia informacji ustnych przekazanych przez dziecko.  

5. W czasie dużej przerwy w świetlicy przebywają uczniowie, którzy spożywają obiad . 

Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej. 



6. Świetlica w SzP nr 28 w Poznaniu ma do dyspozycji dwie sale. ( dla dzieci młodszych i 

starszych)  

7. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.  

8. Nie podlegają opiece wychowawców uczniowie nie zapisani w świetlicy przed godziną 

rozpoczęcia  pracy. Obowiązkiem rodzica i dziecka jest zgłosić przyjście do świetlicy, a 

obowiązkiem wychowawcy odnotowanie jego obecności. 

 9. Uczniowie na lekcje wychodzą zgodnie z tygodniowym planem zajęć.  

10. Na zajęcia dodatkowe uczniowie klas IV-VI wychodzą według harmonogramu 

dostarczonego przez prowadzącego. Dzieci z klas I-III uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne 

odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 11. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie nieuczestniczący na lekcji religi. 

12. Odebrać dziecko ze świetlicy mogą  rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich 

upoważnieni . Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli 

posiadają pisemną zgodę rodziców i ukończony 7 rok życia.  

13. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców na piśmie z datą i podpisem. 

 14. Uczestnicy zajęć świetlicowych zobowiązani są do posiadania własnej „wyprawki” 

zgodnie z opracowaną przez wychowawców informacją.  

 

§ 4 

 

 Wychowankowie świetlicy . 

1. Do świetlicy szkolnej może być przyjęty każdy uczeń szkoły w miarę dostępności wolnych 

miejsc. 

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie, tj w pierwszym tygodniu rozpoczęcia roku 

szkolnego.(4 dni) 

   

 Prawa uczestnika świetlicy . 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo :  

 uczestniczyć  w zajęciach świetlicowych;  

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych; 

 

 

 

 



Obowiązki uczestnika świetlicy. 

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:  

 zgłoszenia wychowawcy swojej obecności oraz wyjścia do domu,  

 odkładania plecaka i wierzchniego okrycia w wyznaczone miejsce,  

 powiadamiania wychowawcy o zamiarze wyjścia do toalety, sklepiku szkolnego, 

biblioteki, szatni, itp., 

  samodzielnego nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia 

wychowawcy (uczniowie, którzy chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą 

dostarczyć pisemną zgodę rodziców), 

  nieoddalania się od wychowawców i od grupy bawiąc się na placu zabaw lub boisku, 

  dbania o porządek i wystrój świetlicy,  

  poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

  kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie pobytu na 

stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy. Uczestnik zajęć 

świetlicowych nie powinien odzywać się niegrzecznie czy wulgarnie do innych dzieci i 

wychowawców, biegać po świetlicy, wdawać się w bójki, przezywać, obmawiać, 

przywłaszczać sobie cudzą własność, rzucać zabawkami, przeglądać kieszenie i plecaki 

innych uczniów. 

  przestrzegania regulaminu świetlicy.  

 

 

 § 5 

 

 

 Nagrody i wyróżnienia. Kary.  

 

1.W świetlicy stosuje się nagrody i kary obowiązujące w szkole, ujęte szczegółowo w 

Statucie Szkoły. 

 

 § 6 

 

Współpraca z rodzicami. 

 

1. Codzienny kontakt osobisty. 

2. Korespondencja z rodzicami.  

3. Rozmowy telefoniczne. 

 

 

 

 

 

 



        § 7  

 

Wychowawcy świetlicy. 

 

 Szczegółowe zadania, kompetencje oraz zakres odpowiedzialności wychowawców 

świetlicy określono w Statucie Szkoły oraz w zakresach czynności pracowników. 

 

 

§ 8  

 

Dokumentacja świetlicy wychowawcy świetlicy. 

 

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły na początku roku szkolnego. 

2. Elekroniczny dziennik zajęć. 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.  

4. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.  

5. Regulamin świetlicy.  

 

§ 9  

 

Sytuacje szczególne. 

 

1. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do 

godziny 17 :00 

a) wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia uczniowi dalszej opieki,  

b) wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i ustala jak najszybszy czas 

odbioru dziecka nieprzekraczający 30 minut,  

c) w sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź 

opiekunami dziecka, wychowawca informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji,  

d) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu 

rodziców/opiekunów dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie odpowiednie organy 

(policję), 

 e) w przypadku notorycznego nieodbierania ucznia po godz. 17.00 rodzice zostają 

pouczeni, iż może ono zostać wykreślone z listy uczestników świetlicy. 

  

 

 

 



 § 10  

 

Postanowienia końcowe . 

 

1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła 

potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.  

2. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę zachowania. 

3. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych 

dzieci w nauce i zachowaniu oraz, gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki 

zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem), a zachowanie 

dziecka nie uległo zmianie, możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać 

zawieszona. 

 4. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za zabawki i inne wartościowe rzeczy 

osobiste przyniesione z domu przez dzieci. 


