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REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 247 W WARSZAWIE 

 
 

§ 1 

 

I. 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.  

§ 2 

II. Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

1) Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do 

nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

2)  Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3)  Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4) Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

5) Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

7) Prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka. 

8) Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

9) Sprawują opiekę podczas spożywania posiłków. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

3) Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 

5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 
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6) Rozwijanie samodzielności i samorządności; 

7) Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 

8) Organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie i opiekę nad dziećmi w stołówce 

szkolnej  

9) Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

§ 3 

III. Założenia organizacyjne 
 

1.  Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w dniach nauki szkolnej w 

godz. 7.00-17.30. 

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

które wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, składanego corocznie do kierownika 

świetlicy lub wychowawców świetlicy (załącznik nr 1). 

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zgłoszeniowej do 

świetlicy  rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym 

wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.  

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda 

nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem rodzica 

lub prawnego opiekuna. 

5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej w wyznaczonych 

turach obiadowych w godzinach 11.45-14.00 (według ustalonego grafiku). 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka 

inną osobę niż wymienione w karcie zgłoszenia. 

 

§ 4 

IV. Uczestnicy zajęć świetlicowych 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowanie są uczniowie klas 0-VIII 

2. W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo oraz rodzin zastępczych. 

 

V. Prawa uczestnika świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach zgodnie z zainteresowaniami; 

2) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych; 
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3) rozwijania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

5) racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku; 

6) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru 

świetlicy, zabawek i gier itd. 

VI. Obowiązki uczestnika świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1) czynnego, systematycznego udział w zajęciach – uczeń może odmówić udziału w 

proponowanych zajęciach zorganizowanych, nie może jednak hałasować i 

przeszkadzać dzieciom, które w zajęciach uczestniczą, 

2) zgłaszania za każdym razem potrzebę opuszczenia świetlicy ( wyjście do toalety, 

biblioteki, na zajęcia dodatkowe, wyjście do domu) 

3) meldowania o wszelkich wypadkach oraz swoim  złym samopoczuciu, 

4) zostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu w świetlicy, 

5) dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

6) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

7) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na 

stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy i innych pracowników 

szkoły, 

8) przestrzegania regulaminu świetlicy. 

2. Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć świetlicowych ( w razie potrzeby można 

skorzystać z telefonu szkolnego po uprzednim ustaleniu z wychowawcą świetlicy). 

§ 5 

VII. Nagrody i wyróżnienia  

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci postawy i pracy ucznia przez wychowawcę; 

2. Pochwała ustna lub pisemna przekazana rodzicom/opiekunom, wychowawcy klasy; 

3. Zdobywanie symbolicznych znaczków za poszczególne osiągnięcia w księdze 

sukcesów 

4. Drobne nagrody rzeczowe, dyplomy i/ lub nagroda na zakończenie roku szkolnego. 

VIII. Konsekwencje nieodpowiedniego zachowania 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy. 

2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie) 
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3. Poinformowanie wychowawcy klasy o zaistniałej sytuacji. 

4. Przekazanie informacji do Dyrektora Szkoły. 

§ 6 

IX. Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy  z rodzicami lub opiekunami – odbierają 

dzieci ze świetlicy osobiście) lub w szczególnych przypadkach - korespondencja z 

rodzicami. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odprowadzane są i odbierane przez 

rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione – do i z sali świetlicowej. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej. Rodzice lub opiekunowie prawni są 

zobowiązani do osobistego odprowadzenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

4. Uczniowie mogą być odbierani ze  świetlicy tylko przez osoby pisemnie  upoważnione 

przez rodziców/ prawnych opiekunów/w wypełnionym formularzu upoważnień. 

5. Dzieci mogą samodzielnie opuścić świetlicę tylko za okazaniem oświadczenia 

samodzielnego wyjścia podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna/, nie dotyczy 

dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia. Oświadczenie powinno zawierać dane 

dziecka, datę, godzinę wyjścia oraz czytelny podpis rodzica. Nie będą uwzględniane 

samodzielne wyjścia zgłaszane telefonicznie przez rodzica lub osoby upoważnione. 

6. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka 

wychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy –  okazania 

dokumentu tożsamości. W sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy 

okazania go, wychowawcy świetlicy nie  wydają dziecka. 

7. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach świetlicowych, 

wychowawcy postępują zgodnie z procedurą. 

8. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór 

dziecka przez drugiego z rodziców/prawnych opiekunów jest respektowane wyłącznie 

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

9. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. 

10. Rodzice wnoszą dobrowolną opłatę za korzystanie ze świetlicy  w wysokości ustalonej 

przez rodziców na  pierwszym świetlicowym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

Pieniądze przeznaczane są  na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, 

upominki i nagrody dla uczestników świetlicy. Wpłat należy dokonywać bezpośrednio 

na konto świetlicy szkolnej. 
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11. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, które zaginą, zostaną zniszczone lub skradzione 

wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

12. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i 

przestrzegania zawartych tam zasad. 

§ 7 

X. Wychowawcy świetlicy 

1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców 

świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej. 

2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą oraz z wychowawcami klas. 

3. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.  

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika 

świetlicy i nauczycieli – wychowawców. 

§ 8 

XI. Prawa i obowiązki wychowawcy 

1. Wychowawca świetlicy ma prawo do szacunku wobec swojej osoby. Nauczyciel 

posiada status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę 

podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Określone czyny 

zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu. Czyny 

zabronione dotyczą w szczególności: - naruszenia nietykalności cielesnej, - czynnej 

napaści, - znieważenia i groźby bezprawnej. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od 

chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych, do chwili 

rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu ich przekazania 

rodzicom/opiekunom prawnym.  

3. Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy 

wyłącznie przez osoby upoważnione – ma więc prawo zwrócenia się do 

rodzica/opiekuna o okazanie dokumentu tożsamości i w razie niemożności 

potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – wychowawca świetlicy może 

odmówić wydania dziecka.  

4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy: organizowanie 

pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi, systematyczne i 

należyte przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom 

poprzez stałą opiekę nad nimi i przestrzeganie przepisów BHP, regularne 
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utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i nauczycielami, terminowe i solidne 

prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, realizacja zadań ustalonych w przydziale 

zadań dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły, dbanie o dobre imię 

szkoły, przestrzeganie tajemnicy Rady Pedagogicznej.  

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o 

zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.  

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie uczeń, wychowawca 

zobowiązany jest postępować zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Powypadkowym. 

§ 9 

XII. Obowiązki kierownika świetlicy 

1. Kierownik odpowiedzialny jest za właściwą organizację pracy świetlicy szkolnej. Do 

jego obowiązków należy: 

1) - zapisywanie uczniów do świetlicy  

2) - podział na grupy i przydzielenie grup poszczególnym wychowawcom 

3) - ustalenie godzin pracy wychowawców  

4) - przygotowanie rocznego planu pracy świetlicy 

5) - składanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy  

6) - ustalenie ramowego planu dnia i tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem 

dyżurów   podczas obiadu 

7) - kontrola dzienników zajęć świetlicowych. 

8) Kierownik świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:  

9) - dbania o prawidłowe korzystanie ze sprzętu i pomocy dydaktycznych 

zgromadzonych w świetlicy 

10) - troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych 

11) - współpracy z wychowawcami 

12) - współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

13) - współpracy z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, 

terapeutą  

14) - organizowania zakupów usprawniających i podnoszących jakość pracy  świetlicy 

15) - realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 

 

 



 7

 

XIII. Dokumentacja świetlicy: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 

2. Miesięczne plany pracy opiekuńczo - wychowawczej 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Regulamin świetlicy szkolnej 

5. Dzienniki zajęć. 

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, Upoważnienia  do odbioru dzieci ze 

świetlicy ( załącznik nr 1) 

7. Protokoły spotkań zespołu wychowawców świetlicy 

8. Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej. 

 


