
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                            

NR 231 W WARSZAWIE  

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły 

2. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest coroczne złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych, 

prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Karty zapisu są dostępne na stronie internetowej 

szkoły u wychowawców klas w świetlicy szkolnej oraz w sekretariacie szkoły. 

3. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30.  rodzice mają obowiązek 

odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.30  
 Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców/osoby upoważnione do odbioru zgodnie 

z deklaracją złożoną do świetlicy szkolnej, lub przez osoby, które mają datowaną, pisemną zgodę rodziców i 

wcześniej poinformowali o tym fakcie wychowawców świetlicy.  

 Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej złożonej deklaracji.  

 Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, 

który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.  

 Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do kontaktu z wychowawcą świetlicy przez domofon. 5. 

Wychowawca posługując się domofonem z monitoringiem, wydaje dziecko.  

 W razie jakiejkolwiek wątpliwości, wychowawcy świetlicy mogą prosić o bezpośredni kontakt z osobą 

odbierającą dziecko w celu weryfikacji.  

 Nauczyciel nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie.  

 Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.  

 W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni z przyczyn losowych w danym dniu nie mogą osobiście 

odebrać dziecka ze świetlicy są zobowiązani powiadomić szkołę o tym, kto może zrobić to w ich 

zastępstwie.  

 Gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny, o której świetlica kończy pracę, wychowawca ma 

obowiązek zadzwonić do rodziców i powiadomić o tym zdarzeniu.  

 Gdy kontakt telefoniczny jest niemożliwy, po upływie 30 minut o zdarzeniu poinformowany zostaje 

dyrektor szkoły a następnie policja.  

 

 

4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy  

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki          w 

szkole. 

5. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy do 25 osób. 

6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać 

się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 

7. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację wewnętrzną która obejmuje: 

 Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 

 Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

 Dzienniki zajęć świetlicowych - Librus 

 Tygodniowe karty zapisu dzieci do świetlicy 

 

8. Świetlica realizuje zadania według, rocznego planu pracy świetlicy , który jest spójny z programem wychowawczo 

profilaktycznym szkoły. 

 

 Cele i zadania świetlicy szkolnej 

- zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców;  

- tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci;  

-  rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci;  

- pomoc dzieciom w nauce;   



- przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach;  

- ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie;  

- organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu;  

- kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.  

 

Cele dydaktyczne 

 - rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.;  

 - przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych;  

 - zapoznanie dzieci z otaczającym światem; 

 - wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.; 

 - przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka;  

 - przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej;  

 - zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów: telewizja, Internet, gry komputerowe.  

 

Cele wychowawcze  

 -umiejętności współżycia w grupie;  

 - przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy;  

 - dbanie o bezpieczeństwo; 

 - kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich;  

 - zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie;  

 


