
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 im. Stanisława Jachowicza 

 

§1 

Założenia organizacyjne 

1. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniom opieki w szkole. 

2. Świetlica realizuje swoje zadania według własnego, szczegółowego rocznego planu pracy 

wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach i zespołach zainteresowań. 

4. Każdemu wychowawcy w świetlicy przydzielona jest grupa licząca nie więcej niż 25 uczniów. 

5. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy przez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej, która zawiera: 

a) określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem, 

b) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka, 

c) dane niezbędne do sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. 

6. Uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców. 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu. Dziecko ze świetlicy zwalniane jest tylko na podstawie pisemnej decyzji rodzica. 

8. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązane są do osobistego skontaktowania się   

z wychowawcą. Rodzice nie umawiają się z dziećmi w szatni lub przed szkołą. 

9. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

10. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców po zakończeniu zajęć świetlicowych 

stosuje się „procedury odbioru dziecka ze szkoły” obowiązujące w Szkole Podstawowej 

nr 124. 

11. Wychowawcy nie odpowiadają za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy przed zajęciami 

szkolnymi. 

12. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci (pieniądze, telefony komórkowe, zabawki 

itp.) wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

13. Za szkody wyrządzone w świetlicy przez dziecko odpowiedzialność ponoszą jego rodzice. 

§2 

Pracownicy świetlicy 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele wychowawcy. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 

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

i nauczycieli wychowawców. 



 

§3 

Dokumentacja 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, 

2. Dzienniki zajęć (jeden na grupę), 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

§4 

Prawa wychowanków świetlicy 

Wychowanek ma prawo do: 

1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej, 

2. życzliwego traktowania, 

3. zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy, 

4. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

5. korzystania z różnych form wypoczynku, 

6. pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów, 

7. korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie ze sposobami ustalonymi przez wychowawców 

świetlicy, 

8. uczestnictwa w rozrywkach kulturalnych, 

9. rozwijania samodzielności i samorządności, 

10. indywidualnych zajęć jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy 

z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci. 

§5 

Obowiązki wychowanków świetlicy 

Wychowanek jest zobowiązany do: 

1. zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po 

skończonych zajęciach, 

2. uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, przestrzegania wcześniej ustalonych zasad i reguł, 

3. informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym (nawet krótkotrwałym) oddaleniu 

ze świetlicy, 

4. zostawiania tornistra na wyznaczonym miejscu, 

5. przestrzegania zasad kultury, 

6. dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

7. zgłaszania do wychowawcy wszelkich niedyspozycji i wypadków, 

8. stosowania się do poleceń wychowawcy świetlicy, 

9. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych, 



10. zgłoszenia się na świetlicę, gdy nie uczestniczy w lekcjach np. religii, wdż, języka 

niemieckiego,  

11. poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych. 

 

 

 

Warszawa, dnia 13.11.2017r. 


