
1  

Regulamin Świetlicy 

Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego 

w Lusowie 

 

 
Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle 

związana z działaniem szkoły. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w oparciu o plan 

pracy świetlicy, który jest zgodny z statutem szkoły oraz szkolnym programem 

wychowawczo-profilaktycznym. 

2. Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad 

dzieckiem. Wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy 

z uczniem. Dostosowane są one do jego wieku i możliwości. świetlica wspomaga        

i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, 

oddziaływanie wychowawcze i pracę dydaktyczną z dzieckiem. 

3. Świetlica to miejsce dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły. 

4. Dzieci z klas pierwszych objęte są szczególną opieką. Zajęcia świetlicowe dla tych 

dzieci odbywają się w osobnych grupach pod opieką nauczyciela świetlicy. 

 

Cele i zadania świetlicy 

 
1. Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających 

w szkole po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę 

zorganizowanych zajęć ma na celu wychowanie uwzględniające wartości, nauczenie 

uczniów umiejętnego  gospodarowania  wolnym  czasem, wykorzystania go  zgodnie  

z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. 

2. Do pozostałych zadań świetlicy należy: 

 
• zapewnienie dzieciom dojeżdżającym do szkoły opieki i bezpieczeństwa przed i po 

lekcjach, 

• organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej, 

• organizowanie gier  i  zabaw  ruchowych  w  pomieszczeniach,  na  boisku  szkolnym  

i placu zabaw w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka, 

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej, kształtowanie 

nawyków kultury życia codziennego, 

• upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie prawidłowych nawyków 

higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
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• wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, 

• rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów, 

• wdrażanie uczniów do samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu, 

• kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, 

• współdziałanie na różnych płaszczyznach z rodzicami, wychowawcami klas, a także 

pedagogiem i psychologiem, 

• stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami, 

• rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych konfliktów podczas zajęć. 

 

 

Organizacja pracy w świetlicy 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. 
 

2. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I-VIII. 
 

3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. 
 

4. W przypadku losowego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic 

musi zawiadomić nauczyciela świetlicy lub szkołę nr tel. 61-81-46-129 

5. Zapisy do świetlicy odbywają się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy”. 

6. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka musi być 

niezwłocznie przekazana pisemnie nauczycielowi świetlicy. 

7. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują 

regulamin świetlicy. 

8. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, nie przekraczających 25 

uczniów. 

 

 
Bezpieczeństwo ucznia w świetlicy – powierzanie i odbieranie 

1. Nauczyciel świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zgłosiły swoją 

obecność w świetlicy przed lub po zakończonych obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych i zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel na pierwszych zajęciach zapoznaje uczniów z zasadami BHP, 

sygnalizacją przeciwpożarową oraz regulaminem świetlicy. 

3. Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać rodzic/ prawny opiekun, osoba 

wymieniona w programie Bezpieczny Uczeń, bądź osoba posiadająca pisemne 
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i czytelne upoważnienie. Upoważnienie zawiera imię i nazwisko dziecka oraz 

osoby upoważnionej, datę i godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę oraz 

czytelny podpis rodzica/opiekuna. Na żadną prośbę telefoniczną nauczyciel 

świetlicy nie wypuści ucznia ze świetlicy. 

4. Dane uczniów oraz osób upoważnionych wprowadzane są do programu „Bezpieczny 

Uczeń”. Celem tego programu jest rejestrowanie czasu wyjścia ucznia ze świetlicy 

oraz dane osób odbierających uczniów. 

5. W przypadku, gdy rodzic/opiekun odbiera dziecko oczekuje na nie w holu szkoły 

zgłaszając się u osoby dyżurującej, która „wywołuje” ucznia na laptopie. Po 

pojawieniu się nazwiska dziecka na ekranie tabletu w świetlicy jest ono informowane 

przez nauczyciela świetlicy i za jego zgodą opuszcza świetlicę. 

6. Uczeń może samodzielnie wyjść ze świetlicy do domu w przypadku, gdy rodzice 

wyrażą stałą, ujętą w Karcie Zgłoszenia, zgodę na samodzielne opuszczenie dziecka 

świetlicy w celu wyjścia ze szkoły. 

7. Rodzice/opiekunowie czyli osoby wydające zgodę odpowiadają za dziecko, które za 

pisemną zgodą rodzica/opiekuna samodzielnie wraca do domu lub jest  odbierane 

przez osobę upoważnioną. 

8. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) 

rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu - jest to traktowane jako 

samodzielny powrót do domu. 

 

 
Sytuacje wyjątkowe 

1. Nauczyciel świetlicy zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 
 

2. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 17:00 wychowawca podejmuje następujące 

działania: 

• zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, 

• kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi 

do odbioru dziecka, 

• po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

(opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia 

Dyrektora szkoły a następnie policję, 

• sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 
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9. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie wskazującym na spożycie  

alkoholu dzieci nie będą przekazywane. Nauczyciel będzie wzywał innego opiekuna 

wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany Dyrektor Szkoły, 

pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja. 

 

 
Prawa i obowiązki ucznia przebywającego w świetlicy 

1. Uczeń ma prawo do: 
 

• uczestniczenia w organizowanych zajęciach i zabawach, 

• rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

• rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

• właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, 

• korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu 

sportowego. 

2. Uczeń ma obowiązek: 
 

• przestrzegania regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy. Notoryczne ich 

łamanie będzie zgłaszane  wychowawcy klasy i  rodzicom  dziecka.  Postawa  ucznia 

w świetlicy wpływa na ocenę zachowania, 

• zgłoszenia się u nauczyciela świetlicy oraz informowania go o każdorazowym wyjściu 

z sali, oddaleniu się od grupy przebywającej na świeżym powietrzu, 

• przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Stara się być miły    

i uprzejmy dla innych. Używa form grzecznościowych, takich jak: dzień dobry, do 

widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. 

• dbania o estetyczny wygląd sal. Używać sprzętu, zabawek i gier zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiać po sobie porządek, 

• zostawiania plecaka w wyznaczonym do tego miejscu. 

UWAGA! Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy (np. gry, zabawki) nie 

ponosimy odpowiedzialności. 

W przypadku świadomego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice ponoszą 

koszty naprawy. 
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Obowiązki nauczyciela świetlicy oraz nauczyciela 

pełniącego dyżur w świetlicy 

 

 
1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy, nauczyciele świetlicy oraz 

nauczyciele pełniący dyżur w świetlicy. 

2. Nauczyciele świetlicy szkolnej: 
 

• prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni 

za jakość i wyniki tej pracy, 

• prowadzą rejestr obecności uczniów, 

• zapisują lub wypisują ucznia po wcześniejszym zgłoszeniu się, 

• odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 

• dbają o estetyczny wygląd sali. Po zakończonych zajęciach zostawiają salę w 

ładzie i porządku, 

• przychodzą punktualnie na zajęcia (dyżur w świetlicy trwa jedną godzinę 

zegarową), 

• przestrzegają regulaminu oraz planu pracy świetlicy, 

• współpracują z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami klas. 

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

świetlicy. 

 

 

 

 

 
 

Sporządził: Zatwierdził: 

Anna Nowak Aleksandra Kolendo 


