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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZSP NR 9 WE WROCŁAWIU 
 

 

 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572) 

 Ustawa z dnia 14 XII 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908 ze zm.) 

 Statut Szkoły  
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§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – jako pozalekcyjna forma wychowawczo-

opiekuńczej działalności szkoły. 

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

rozkładu zajęć.  

3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na czas  pracy rodziców – na wniosek rodziców. 

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z  

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości 

psychofizycznych. 

 

§ 2 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY: 

CELE OGÓLNE PRACY ŚWIETLICY: 

1. Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci. 

2. Przygotowanie dziecka do samodzielności. 

3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich 

twórczego wykorzystywania. 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków 

zdrowotnych. 

5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych. 

6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 

7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody. 

8. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach 

edukacyjnych. 

9. Profilaktyka agresji przemocy w szkole. 

10. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Wychowankowie świetlicy: 

1. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą. 

2. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy 

charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie. 

3. Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej. 

4. Mają zorganizowaną pomoc w nauce. 

5. Utrwalają wiadomości szkolne. 

6. Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 

7. Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne. 

8. Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego. 

9. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym  

powietrzu. 

10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim 

środowisku. 

11. Dbają o dobre imię i honor szkoły. 

12. Szanują tradycje i symbole narodowe. 

13. Mają szacunek dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy. 

14. Kształtują umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody. 

15. Rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażają zasady 

higieny osobistej. 
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ZADANIA ŚWIETLICY:  

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości.  

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego.  

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem  

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

 

§ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej  na dany rok szkolny. 

2. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.45 do 17.00  z wyjątkiem 

pierwszego i ostatniego dnia roku szkolnego. 

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły. 

4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie Kart zapisu 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 

 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:  

• rodziców pracujących, 

• dojeżdżający do szkoły,  

• czekający na zajęcia lekcyjne, 

• zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. religii. 

6. Dzieci w świetlicy są podzielone na grupy zgodnie z podziałem na klasy. Uczniowie 

mogą doraźnie zmieniać przynależność do grupy pod warunkiem zgody wychowawcy 
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grupy, do której dziecko przechodzi i powiadomieniu wychowawcy grupy, którą dziecko 

opuszcza. Jednorazowo pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej 

niż 25 osób.  

7. Wychowawcy klas przyprowadzają dzieci do świetlicy po zakończonych zajęciach lub 

na czas zajęć, w których dane dziecko nie uczestniczy. Uczniowie klas pierwszych są 

odprowadzani na lekcje przez nauczyciela prowadzącego pierwszą lekcję na 10 minut 

przed jej rozpoczęciem. Uczniowie klas starszych wychodzą na lekcje samodzielnie na 

10 minut przed rozpoczęciem lekcji ( o czym informuje ich wychowawca świetlicy) i do 

czasu rozpoczęcia lekcji przebywają pod opieką nauczyciela dyżurnego. 

8. Wychowawcy odpowiadają za bezpieczeństwo tych dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub same zgłosiły się do niej przed lub po lekcjach. 

Wychowawca nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które do świetlicy się 

nie zgłosi lub zostanie przyprowadzone przed godziną otwarcia świetlicy. 

9. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w  godz.  11.30-13.30. Wychowawcy 

świetlicy pełnią dyżur na stołówce w czasie obiadów uczniów. Dzieci  na obiad są 

odprowadzane przez wychowawców świetlicy. Ze stołówki wracają samodzielnie do sali 

lekcyjnej lub świetlicy.  

10. Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy nie mogą korzystać z własnego sprzętu 

elektronicznego. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

11. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.  

12. Dziecko może opuścić świetlicę na zajęcia dodatkowe organizowane przez firmy 

zewnętrzne i odbywające się na terenie szkoły pod warunkiem pisemnego określenia 

przez rodziców rodzaju zajęć, dnia i godziny odbywania zajęć oraz upoważnienia osoby 

prowadzącej do odbioru dziecka na czas zajęć. 

13. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia. 

14. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zapisu dziecka do świetlicy.  

W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie 

wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia  

od rodziców/prawnych opiekunów. Dziecko, które ukończyło 7 lat, może samodzielnie 

wyjść do domu pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia – zgody rodziców. 

15. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

16.  Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną. 
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17. W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice i opiekunowie powinni osobiście 

informować wychowawcę o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

18. W przypadku nieodebrania dziecka do zakończenia zajęć, czyli do godz. 17 rodzic 

podpisuje oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania godzin pracy  świetlicy. 

Powtarzające się sytuacje nieodebrania dziecka w terminie będzie skutkowało 

powiadomieniem odpowiednich instytucji opiekuńczych. 

19.  Dziecko nie może zostać odebrane ze świetlicy przez osobę będącą pod wpływem 

alkoholu. W takiej sytuacji wychowawca telefonicznie powiadamia innego opiekuna 

prawnego. W przypadku braku kontaktu z trzeźwym rodzicem wychowawca po 

uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły  zawiadamia Policję. 

20. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

świetlicy. 

21. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego 

bezpieczeństwu swojemu  i innych dzieci), wychowawcy zobligowani są do 

powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze szkoły. O 

powtarzających się niewłaściwych zachowaniach ucznia jest informowany wychowawca 

klasy, do której uczeń uczęszcza. 

 
22. W przypadku powtarzającego się łamania kodeksu zachowania w świetlicy, 

stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie lub innych dzieci – uczeń na wniosek 

wychowawcy świetlicy za zgodą Dyrektora Szkoły może zostać przeniesiony do innej 

grupy świetlicowej lub zostać skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy 

szkolnej. 

 

§ 4 

NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY: 

1. Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny 

upominek, dyplom, list gratulacyjny. 

2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga 

wpisana do zeszytu kontaktowego, dziennika elektronicznego, rozmowa z rodzicami. 
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§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego  

na wyposażeniu świetlicy. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu świetlicy, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 
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§ 6 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI: 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne informacje w zeszycie kontaktowym ucznia lub w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 7 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY: 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Karty zgłoszeń do świetlicy. 

5. Dziennik zajęć  świetlicy. 

6. Inna dokumentacja przygotowywana na potrzeby wychowawcy.  

 

 

 

 

 


