
REGULAMI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

w Szkole Podstawowej Nr 3  

 im. gen. Mariusza Zaruskiego w 

Zakopanem  

1. Świetlica prowadzona jest dla uczniów klas 1-7, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców obojga pracujących,  rodzin niepełnych, 

wielodzietnych oraz będących w trudnej sytuacji.  

3. Przyjęcie ucznia do świetlicy na dany rok szkolny następuje w chwili złożenia wypełnionej karty 

potwierdzającej jednocześnie zatrudnienie obojga rodziców  

(prawnych opiekunów).  

  

FUNKCJE ŚWIETLICY  

  

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do 

odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, 

uznania, kontaktów społecznych.  

2. Tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu socjalizacji.  

3. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, formy teatralne, gry i zabawy 

sportowe oraz inne zgodne z potrzebami).  

4. Kształtowanie nawyków życia codziennego.  

5. Kształtowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej.  

6. Rozwijanie samodzielności.  

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.  

8. Współpraca z rodzicami.  

  

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY  

Uczeń ma prawo do:  

1. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,  



2. rozwijania swoich zainteresowań  i zdolności poprzez czynny udział w grach, zabawach i zajęciach 

terapeutycznych,  

3. życzliwego, podmiotowego traktowania,  

4. pomocy w czasie odrabiania zadań domowych,  

5. bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy,  

6. korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  

  

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY  

Uczeń ma obowiązek:  

1. zgłaszania swojej obecności po przyjściu do świetlicy i zaznaczeniu swojego nazwiska na liście 

obecności,  

2. zachowania się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom, oraz wychowawcom,  

3. poszanowania sprzętu świetlicy, gier i zabawek,  

4. natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia,  

5. aktywnego  uczestniczenie w zajęciach,  

6. zachowywania się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,  

7. sprzątania po sobie po skończonych zajęciach, odkładając wszystko na swoje miejsce,  

8. zgłaszania swojego wyjścia ze świetlicy,  

9. zostawiania tornistra, ubrania wierzchniego oraz obuwia w worku w wyznaczonym miejscu  

10. uczestnictwa w realizacji zajęć świetlicowych prowadzonych przez wychowawców świetlicy.  

11. uczniów zapisanych do świetlicy obowiązuje dyscyplina organizacyjna świetlicy, zgodna z 

regulaminem świetlicy.  

12. wykonywania poleceń wychowawców w zakresie realizowanych przez nich zajęć. 13. zmiany 

obuwia na szkolne  

  

  

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY  

  

1. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach od 07.00 do 17.00.  



2. Świetlica prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny, miesięczny i tygodniowy plan pracy.  

3. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie podczas 

zajęć nie powinna przekraczać 25 osób na jednego opiekuna.  

4. Wychowawcy świetlicy prowadzą dziennik zajęć, w którym dokonują stosownych zapisów.  

5. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów, których  oboje rodzice (prawni 

opiekunowie) pracują zawodowo.  

6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice i dziecko zapoznają się i akceptują Regulamin 

Świetlicy.  

7. Uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej przyprowadzają i odbierają osobiście rodzice (prawni 

opiekunowie).   

8. Rodzice (prawni opiekunowie) korzystający z opieki świetlicowej przed zajęciami lekcyjnymi mają 

obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko na świetlicę.  

9. Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice lub osoby dorosłe wpisane do karty zgłoszenia. Pozostałe 

(jednorazowe) tylko za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).   

10. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 

(opiekunów prawnych), którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.  

11. Dzieci nie będą mogły opuścić świetlicy na prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej 

samego dziecka lub innej osoby.  

12. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela, oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii i basenu.  

13. Rodzice uzgadniają z wychowawcami świetlicy godziny pobytu dzieci, osoby upoważnione do ich 

odbioru i wypełniają stosowne oświadczenie.  

14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Po godzinie 17 

nauczyciele-wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za 

nie odpowiedzialności. W przypadku nie odebrania dziecka w terminie wychowawca kontaktuje się 

z rodzicami bądź opiekunami wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy. Ustala jak 

najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy sytuacja się powtarza rodzic 

zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka może ono zostać 

przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).  

15. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami informuje 

dyrektora szkoły.  

16. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców  

(opiekunów) dziecko przekazane jest w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek 

opiekuńczo-wychowawczy.  

17. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko 

odbierane jest przez osobę nietrzeźwą lub pod wpływem działania innych środków odurzających, 



nauczyciel nie wydaje dziecka i zobowiązany jest poinformować o konsekwencjach sytuacji oraz 

zażądać wezwania innego opiekuna dziecka.  

18. W przypadku kiedy dziecko jest zapisane do świetlicy ale nie uczęszcza na zajęcia przez dłuższy 

okres czasu zostanie skreślone z listy  

19. Osoby odbierające dziecko zgłaszają osobiście wychowawcy dyżurującemu.  

20. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być 

niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.  

21. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.  

22. W godzinach od 12.00 do 13.30 dzieci korzystają z posiłków obiadowych  

23. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę zachowania. Wychowawca oceniając zachowanie 

ucznia uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do 

świetlicy.  

24. Uczeń, który nie stosuje się do zasad i norm obowiązujących na świetlicy oraz nie uczestniczący na 

zajęcia świetlicowe przez okres dwóch tygodni po zawiadomieniu rodziców zostanie usunięty z listy 

świetlicy.  

25. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych – w wyjątkowych sytuacjach 

za zgodą wychowawców.  

26. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci.  

27. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).  

  


