
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP3 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
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.  
 
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY: 
 

� plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny, 
� dziennik zajęć, 
� karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
 

PRACOWNICY ŚWIETLICY 
 

� dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli 
świetlicy, 

� w pracy z dziećmi wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem/psychologiem 
szkolnym, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, dyrekcją szkoły oraz                         
w szczególnych przypadkach z pracownikami poradni specjalistycznych. 

 
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

� Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

� Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 
właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, 
domu i środowisku lokalnym). 

� Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

� Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

� Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
� Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny. 
� Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 
� Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.  

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
 

� Świetlica utworzona jest dla uczniów klas I – III (grupy stałe) oraz w szczególnych 
przypadkach dla dzieci z kl. IV-VI (grupy rotacyjne). 
 

� Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1700. 



� Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w obu salach świetlicowych, na stołówce,                     
na sali zabaw, na salach gimnastycznych oraz w innym salach lekcyjnych czy na 
boisku szkolnym.  

 
� Świetlica jest przeznaczona głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać               

w szkole ze względu na długie godziny pracy ich rodziców / prawnych opiekunów. 
 

� Rodzice niepracujący (w tym rodzice przebywający na urlopie zdrowotnym, 
wychowawczym, macierzyńskim, tacierzyńskim, czy długoterminowym zwolnieniu 
lekarskim), nie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy, ze względu                      
na ograniczoną ilość miejsc.  

 
� W świetlicy przebywać mogą wyłącznie uczniowie zapisani do świetlicy po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej oraz klasy skierowane                     
do świetlicy według planu zastępstw. 

 
� Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie 

szkoły, rodzice / prawni opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym wychowawców 
świetlicy, jak również o wszelkich zmianach w godzinach i terminach zajęć. 
Wychowawca świetlicy stara się przypominać dzieciom o wyjściu na dane zajęcia, 
jednak ich nie zaprowadza. Dzieci udają się na dodatkowe zajęcia samodzielnie. 

 
� Rodzice / prawni opiekunowie wypełniają oświadczenie określające godziny odbioru 

dziecka oraz wskazują osoby do tego upoważnione, ewentualnie dają pisemną zgodę 
na samodzielne powroty dziecka do domu o określonej godzinie.  

 
� W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców / prawnych opiekunów, dziecko 

nie może opuścić świetlicy samodzielnie. Niedopuszczalne są również zwolnienia 
dziecka ze świetlicy podczas rozmowy telefonicznej dziecka z rodzicem / opiekunem 
prawnym, czy rodzica z wychowawcą świetlicy. 

 
� Obowiązkiem rodzica / prawnego opiekuna dziecka jest pisemne powiadomienie 

wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego zapisu 
sposobu odbierania dziecka ze świetlicy czy sposobu jego samodzielnego powrotu                
do domu. Jak również do bieżącego uaktualniania, uzupełniania czy sprostowania 
danych zawartych we wniosku zapisu dziecka do świetlicy. 
 

� Podczas samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu (czy z domu do szkoły), 
oraz podczas odbioru ucznia przez inne osoby niepełnoletnie, całkowitą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. 

 
� Niedopuszczalne są sytuacje, że rodzic / opiekun prawny, odbierający dziecko ze 
świetlicy, po rozmowie  z uczniem pozostawia go nadal w świetlicy (bo np. dziecko 
chce się jeszcze pobawić). Jeżeli istnieje konieczność pozostawienia dziecka w szkole 
dłużej (bo np. dziecko czeka na dodatkowe zajęcia w szkole), to należy zgłosić 
zaistniałą sytuację u wychowawców świetlicy szkolnej. Proszę pamiętać,                   
że świetlica ma na celu zapewnienie opieki dziecku na czas pracy jego rodziców. 

 
� Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy w trakcie godzin jej otwarcia. 

Rodzic / opiekun prawny dziecka zapisując je do świetlicy zobowiązuje się                           



do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie swojego 
dziecka czekającego na niego w korytarzu szkoły po zakończeniu pracy świetlicy. 

 
� Rodzic lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy, zobowiązany jest 

do każdorazowego, osobistego zgłoszenia się na dyżurkę szkolną do pracowników z 
obsługi szkoły. W specjalnej karcie obecności, zostaje wpisana godzina odbioru 
dziecka oraz poprzez kontakt telefoniczny z wychowawcami świetlicy, dziecko 
zostaje przywołane. Pracownik szkoły, który przywołuje dziecko jest upoważniony        
do wylegitymowania osoby je odbierającej, celem sprawdzenia zgodności danych                 
z informacjami wpisanymi do wniosku zapisu dziecka na świetlicę.  
 

� Rodzic/opiekun czeka na dziecko w korytarzu szkolnym, przy dyżurce.  
 

� Za wszelkie zniszczenia w świetlicy spowodowane przez dziecko koszty ponoszą 
rodzice. 
 

� Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za zgubione rzeczy dziecka. Do świetlicy 
dzieci nie powinny przynosić drogiej biżuterii, cennych i drogich zabawek czy 
wszelkiego rodzaju sprzętu, prosimy też nie dawać dziecku do szkoły dużej kwoty 
pieniędzy. 

 
� Dzieci uczęszczające na świetlicę muszą codziennie zmieniać obuwie ze względu na 

dywany i wykładziny znajdujące się w salach świetlicowych, bawialni oraz 
korzystanie z sal gimnastycznych. 
 

� W sezonie wiosenno-letnim, dzieci uczęszczające do świetlicy znaczną część wolnego 
czasu spędzają na boisku szkolnym. Bardzo prosimy zaopatrzyć dziecko w większą 
ilość wody do picia oraz nakrycie głowy (polecamy kupić na cały tydzień zgrzewkę 
0,5 litrowych butelek z wodą mineralną, którą można schować dziecku do szafki 
szkolnej wraz z okryciem na głowę).  

 
� Zgodnie z regulaminem szkoły, uczeń nie może korzystać w świetlicy z telefonu 

komórkowego. Telefon musi być wyłączony W razie konieczności skontaktowania się 
z rodzicem dziecka w ważnej sprawie (np. złego samopoczucia dziecka), 
wychowawca świetlicy korzysta z telefonu służbowego / prywatnego. 

 
� Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same, 
przed lub po lekcjach/zajęciach. Dziecko które samowolnie oddaliło się ze szkoły czy 
świetlicy lub nie zgłosiło się do wychowawcy świetlicy po zakończonych zajęciach 
nie znajduje się pod opieką wychowawcy świetlicy i tym samym złamało regulamin 
szkoły / świetlicy szkolnej. Uczeń musi znać i przestrzegać zasad obowiązujących                                 
w szkole i w świetlicy szkolnej. Proszę pamiętać, że nauczyciel opiekuje się grupą 
dzieci, którą mu przydzielono i nie może zostawić całej grupy na rzecz szukania 
jednego dziecka, które samowolnie opuściło świetlicę.  
 

� W razie konieczności natychmiastowego udzielenia pomocy dziecku, wychowawcy 
świetlicy mogą wezwać Pogotowie Ratunkowe, a następnie powiadomić o zaistniałej 
sytuacji rodziców / opiekunów prawnych dziecka. 

 



� Wychowawcy świetlicy w dzienniczku ucznia lub w zeszycie do korespondencji, 
wpisują różne istotne informacje skierowane do rodziców. W razie konieczności prosi 
o kontakt podczas zebrań czy konsultacji szkolnych lub kontaktuje się telefonicznie                 
z rodzicem / opiekunem prawnym dziecka. 
 

� Na początku roku szkolnego oraz ponownie po feriach zimowych, wychowawcy 
świetlicy dokładnie zapoznają dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Każdy 
uczeń uczęszczający do świetlicy ma obowiązek przestrzegać powyższych zasad.  
 

� Dzieci sprawujące szczególne trudności wychowawcze oraz rodzice / opiekunowie 
prawni dziecka, którzy notorycznie nieprzestrzeganą zasad obowiązujących                          
w świetlicy lub narażają na utratę zdrowia lub życia dzieci będące pod opieką 
wychowawców świetlicy szkolnej, mogą być skreśleni z listy dzieci zapisanych                    
do świetlicy SP3 decyzją komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.  

 
� Wychowawcy świetlicy są do dyspozycji rodziców / opiekunów prawnych dzieci 

podczas zebrań i konsultacji szkolnych. 
 

� Nauczyciele pracujący w świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę 
zachowania dziecka. 

 
� W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin 
świetlicy i zasady w niej obowiązujące. 

 
 
 
 
 
 

 


