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Zasady funkcjonowania i regulamin świetlicy szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 231 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, wynikające ze statutu, programu                                 

wychowawczego-profilaktycznego. Zadania świetlicy realizowane są według rocznego 

planu pracy     i tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniającego organizację pracy 

placówki. 

§ 2 

Organizacja pracy 

1. Świetlica szkolna jest czynna w każdym dniu w którym odbywają się zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze  oraz w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych 

na zasadzie dyżurów. 

2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. 

3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji  oraz 

uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. 

4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej. 

§ 3 

Cele i zadania świetlicy 

1. Zadania świetlicy: 

1) zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców; 

2) tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu 

dzieci; 

3) rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci; 

4) pomoc dzieciom  w nauce; 
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5) przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych 

prawach; 

6) ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie; 

7) organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu; 

8) kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska. 

2. Cele dydaktyczne: 

1) rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, 

spostrzegawczość itp.; 

2) przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych; 

3) zapoznanie dzieci z otaczającym  światem; 

4) wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, 

tematycznych itp.; 

5) przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka; 

6) przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej; 

7) zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów: telewizja, 

Internet, gry komputerowe. 

3. Cele wychowawcze: 

1) umiejętności współżycia w grupie; 

2) przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy; 

3) dbanie o bezpieczeństwo; 

4) kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich; 

5) zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie; 

6) kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej; 

7) kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, 

muzycznych i zabawach. 

§ 4 

Pracownicy świetlicy 

Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy, nauczyciele-wychowawcy. 

1. Do zadań Kierownika świetlicy szkolnej należy: 

1) kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną wychowawców świetlicy 

szkolnej; 

2) organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy szkolnej; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej; 
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4) realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym 

świetlicy – nadzoruje pracę wychowawców świetlicy, obserwuje prowadzone zajęcia; 

5) opracowanie ramowego planu pracy świetlicy – zgodnie z potrzebami                            

i zainteresowaniami uczniów; 

6) opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok szkolny; 

7) rozstrzyganie skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci, które są wychowankami 

świetlicy, a dotyczących organizacji pracy świetlicy i stosunków tam panujących; 

8) zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych; 

9) podejmowanie decyzji w sprawach godzin pracy świetlicy; 

10) kierowanie podziałem uczniów na grupy wychowawcze; 

11) odpowiedzialność za powierzone mienie szkolne; 

12) reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty         

i kultury, w sprawach dotyczących świetlicy; 

13) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora szkoły. 

2. Wychowawca świetlicy szkolnej: 

1) odpowiada  za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci przez cały 

czas pobytu dziecka w świetlicy; 

2) organizuje zajęcia świetlicowe zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i życzeniami 

dzieci, w oparciu o roczny plan pracy świetlicy; 

3) organizuje imprezy okolicznościowe wynikające z planu pracy świetlicy na dany rok 

szkolny; 

4) utrzymuje stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami uczniów; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, psychologiem; 

6) wspiera  wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju. 

§ 5 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do świetlicy odbywa się w czerwcu poprzedzającego roku szkolnego. 

2. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest coroczne złożenie przez 

rodziców/ opiekunów prawnych, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy” 

3. Karty uczestników są dostępne na stronie internetowej szkoły u wychowawców 

świetlicy oraz w sekretariacie szkoły. 
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§ 6 

Bezpieczeństwo 

1. Uczniowie stawiają się w świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć (lekcji lub 

zajęć dodatkowych) zgłaszając swoje przyjście wychowawcy („zapisując się”). 

2. Opuszczając teren świetlicy (do domu, lub na zajęcia dodatkowe) uczeń zgłasza ten 

fakt wychowawcom („odpisuje się”). 

3. Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy szkolnej przez osobę wskazaną przez 

rodziców/opiekunów prawnych w karcie zgłoszenia do świetlicy. W przypadku 

odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać 

upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, 

które jest przechowywane w dokumentacji świetlicy. 

4. Dzieci nie będą wypuszczane ze świetlicy szkolnej na telefoniczną prośbę 

rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pod opieką wychowawców i zobowiązani są do 

stosowania się do ich poleceń. 

6. Pracownicy świetlicy dbają o bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie 

świetlicy i troszczą się o ich dobre samopoczucie. 

§ 7 

Procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy 

zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. 

2. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej: 

a) wychowawca rozdziela uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz 

powiadamia wychowawcę klasy i rodziców/ opiekunów prawnych o zdarzeniu, 

b) wychowawca świetlicy wpisuje informację o zdarzeniu do dzienniczka ucznia                       

i dziennika świetlicowego, 

c) dzieci notorycznie sprawiające problemy wychowawcze, po konsultacji z dyrekcją 

szkoły, kierownikiem świetlicy, wychowawcą klasy, pedagogiem/psychologiem 

szkolnym oraz rodzicami/ opiekunami prawnymi będą miały ustalone indywidualne 

zasady przebywania w świetlicy szkolnej, 
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d) uczeń, który mimo ustalonych zasad nadal zachowuje się w sposób agresywny, 

zagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych dzieci, nie reagujący na wielokrotne 

upomnienia wychowawcy może zostać usunięty ze świetlicy szkolnej. O wydaleniu 

ucznia decyduje dyrektor szkoły wraz z kierownikiem świetlicy. 

3. Procedura postępowania w przypadku kradzieży: 

a) gdy na terenie świetlicy szkolnej ma miejsce kradzież, a sprawcą jest wychowanek, 

wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i podejrzanym w celu 

wyjaśnienia sytuacji, 

b) każdorazowo informowany jest kierownik świetlicy szkolnej, 

c) nauczyciel informuje o zajściu rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcę, 

pedagoga szkolnego. Przeprowadzą oni rozmowę z dzieckiem i rodzicami/opiekunami 

prawnymi, 

d) w sytuacjach spornych lub dużej wartości skradzionego mienia o zdarzeniu 

informowany jest dyrektor szkoły, 

e) świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów.  

4. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów lub mienia świetlicy 

szkolnej: 

a) w przypadku niszczenia mienia, wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu 

wychowawcę klasy i rodziców/opiekunów prawnych,  

b) uczeń niszczący mienie świetlicy, bądź mienie kolegów, zobowiązany jest w miarę 

możliwości do samodzielnej naprawy szkody, 

c) rodzice/ opiekunowie prawni ucznia, który celowo dopuścił się niszczenia mienia 

świetlicy lub kolegów odpowiadają finansowo i zobowiązani są do naprawy 

wyrządzonej szkody. 

5. Procedura postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia dziecka/wypadku: 

a) udzielenie natychmiastowej pomocy przez nauczyciela (nauczyciel nie podaje 

uczniowi żadnych leków), 

b) udzielenie pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 

c) niezwłoczne, telefoniczne poinformowanie rodzica/opiekuna prawnego, 

d) zgłoszenie faktu wystąpienia wypadku dyrektorowi szkoły, 

e) wezwanie wykwalifikowanych służb medycznych (zespołu karetki pogotowia). 
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6. Procedura postępowania w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny lub osoba 

upoważniona nie odbierze dziecka do zakończenia pracy świetlicy (tj. do godziny 

18.00) wdrażana jest następująca procedura postępowania: 

a) telefoniczny kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu ustalenia czasu odbioru 

dziecka ze świetlicy szkolnej, 

b) w przypadku gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu                                     

z rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczyciel informuje o zaistniałej sytuacji 

kierownika świetlicy i dyrektora szkoły, 

c) nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu 

rodziców/ opiekunów prawnych dziecka i zapewnienia uczniowi dalszej opieki.        

Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, 

7. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji, w której próbę odebrania 

dziecka ze świetlicy szkolnej podejmuje osoba upoważniona, lecz co do której 

wychowawca poweźmie podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub pod 

wpływem działania innych środków odurzających. 

Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka tej osobie. Informuje on o zaistniałej 

sytuacji kierownika świetlicy i/lub dyrektora szkoły, oraz kontaktuje się                                

z rodzicami/opiekunami prawnymi celem wyznaczenia innej upoważnionej do odbioru 

osoby. 

 

§ 8 

Dokumentacja 

1. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację wewnętrzną która obejmuje: 

1) Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

2) Dzienniki zajęć świetlicowych 

3) Tygodniowe karty zapisu dzieci 

4) Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 
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§ 9 

Dobrowolna składka na rzecz świetlicy 

1. Wysokość dobrowolnej składki na rzecz działalności świetlicy na kolejny rok szkolny 

deklarują rodzice podczas corocznego spotkania kierownika, wychowawców świetlicy 

z przedstawicielami klas. Podczas zebrania wybierany jest Komitet Rodzicielski 

Świetlicy, członkowie komitetu ściśle współpracują z kierownikiem, opiniują wydatki 

świetlicy. 

2. Fundusze pozyskiwane ze składek rodziców są przeznaczane na zakup: klocków, gier, 

książek, materiałów plastycznych, , nagród za udział w konkursach i innych 

materiałów    na  potrzeby dzieci korzystających ze świetlicy. 

3. Wpłaty składek dokonują rodzice/prawni opiekunowie na rachunek bankowy Rady 

Rodziców. Za wszystkie zakupione materiały przedstawiane są faktury skarbnikowi 

RR. 

 


