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REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 

im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Warszawie 

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i przyjemnie spędzić czas 

oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na przyjście rodziców. 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

 

Z celu ogólnego wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

- zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami i po lekcjach; 

- organizowanie pomocy w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

- wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyku 

kulturalnej rozrywki, organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu; 

- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

- kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie 

się w szkole, domu i środowisku lokalnym); 

- wyrabianie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia; 

- prowadzenie współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, wychowawcami klas, celem 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

- stworzenie odpowiednich warunków do nauki, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań; 

- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie; 

- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności; 

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; 

- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie; 

- podnoszenie kultury życia codziennego; 

- niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych); 

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi. 

 

II. Założenia organizacyjne 

1. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w szkole w następujących godzinach:  

- rano od 8
05  

do 8
50

 

- po południu od 14
50  

do 17
15 .  

 W szczególnych sytuacjach godziny pracy świetlicy mogą zostać zmienione. 
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2. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapisanie 

następuje na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, które wypełniają rodzice do  
10 września danego roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego, zeszłoroczne karty tracą 

ważność. 

3. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie 

internetowej. 

4. W momencie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują niniejszy Regulamin 

Pracy Świetlicy Szkolnej. 

5. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy  

i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.  

W wyjątkowych sytuacjach rodzic zobowiązany jest poinformować wychowawców świetlicy  

o ewentualnym spóźnieniu i o godzinie odbioru dziecka. 

6.  Każda grupa świetlicowa ma swojego wychowawcę. 

 

III. Świetlica poranna 

Dziecko po przyprowadzeniu do szkoły w czasie funkcjonowania porannej świetlicy (805 - 850) 

udaje się do sali świetlicowej skąd zostają zebrane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dzieci 

w tym czasie nie mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki nauczyciela. 

 

IV. Procedura odbierania dzieci 

1.  Po skończeniu lekcji o godz. 1450 dzieci przechodzą do sali świetlicy. 

2. Uczeń po przyjściu do świetlicy zajmuje miejsce siedzące. Nauczyciel sprawdza listę obecności. 

Uczniowie podczas sprawdzania listy zgłaszają swoją obecność oraz mówią, w jakich zajęciach 

dodatkowych będą w danym dniu uczestniczyć. 

3. Pierwsze 20-30 minut świetlicy popołudniowej przeznaczone jest na sprawy organizacyjne: na 

sprawdzenie listy, odrabianie lekcji, zjedzenie drugiego śniadania, itp. Ewentualne wyjścia na dwór 

będą się odbywać po godz. 1520. 

4. Dzieci na zajęcia dodatkowe wychodzą z sali świetlicy pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dodatkowe za wiedzą wychowawców świetlicy.  

5. Po zakończonych zajęciach dodatkowych nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy. Jeśli jakieś 

dziecko zostało odebrane podczas trwania zajęć dodatkowych to nauczyciel zgłasza ten fakt 

wychowawcy na świetlicy. 

6. Dziecko po lekcjach może być odebrane przez rodziców, inną osobę upoważnioną przez rodziców  

na piśmie lub samodzielnie opuścić szkołę (jeśli ma stosowne pozwolenie i zgłosi fakt wyjścia 

osobie dorosłej (w świetlicy lub dyżurującej przy drzwiach)). 

6.1. Na początku roku rodzice wypełniają dla każdej osoby, która jest przez nich upoważniona  

do odbierania dziecka specjalny druk wielokrotnego upoważnienia, który jest przechowywany  

w dzienniku w świetlicy. (Dobrze jest wcześniej przyprowadzić i przedstawić taką osobę 

wychowawcy i opiekunom w świetlicy). 

6.2. Na początku roku rodzice dzieci samodzielnie opuszczających szkołę, wypełniają druk 

pozwolenia, w którym określają, którego dnia i o której godzinie dziecko może samodzielnie 

opuścić szkołę.  
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6.3. Jeżeli dziecko w jakiś dzień będzie odbierane przez innego rodzica z klasy to rodzic podaje 

pisemnie taką informację albo w dzienniczku ucznia albo na kartce. 

7. Dzieci, które mają pozwolenie na samodzielny powrót do domu, opuszczają szkołę niezwłocznie po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych lub dodatkowych. Jeśli ich pobyt się przedłuża, zgłaszają swoją 

obecność nauczycielowi świetlicy tak, jak pozostałe dzieci uczęszczające do świetlicy. 

8. Dziecko nie może być odebrane przez żadną inną osobę, która nie znajduje się na liście 

upoważnionych do odbioru np. rodzica innego dziecka o ile nie ma zgody na samodzielny powrót. 

9. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko 

dotyczących np. jego wyjścia ze szkoły lub telefonicznych przekazywanych przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

10. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko zawsze zgłasza zamiar odebrania dziecka osobie 

opiekującej się nim (przypisanemu danej grupie wychowawcy świetlicy) i składa czytelny podpis w 

wyznaczonym miejscu na karcie odbioru dziecka wpisując także godzinę odbioru. 

11. Od momentu przejęcia dziecka ze świetlicy lub z zajęć dodatkowych, jest ono pod opieką 

odbierającego i on ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko. 

12. (dotyczy uczniów klas 4-7) Dziecko po zajęciach sportowych może wrócić do szkoły (świetlicy) pod 

opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, może być odebrane bezpośrednio z zajęć lub 

samodzielnie wrócić (w pozwoleniu powrót z zajęć sportowych powinien być wyszczególniony  

i opisany – czy dziecko wraca bezpośrednio z zajęć, czy udaje się do szkoły z nauczycielem  

i dopiero stąd może wracać do domu). 

13. (dotyczy uczniów klas 1-3) Dziecko po zajęciach na basenie odbiera o ustalonej porze rodzic lub inna 

osoba upoważniona przez rodzica na piśmie. Upoważnienia do odbioru po basenie przechowuje 

wychowawca. 

13.1. Dzieci, które do ustalonej godziny nie zostaną odebrane z basenu, wracają z opiekunem do 

szkoły i w świetlicy czekają na odbierającego. 

 

V. Wychowankowie świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

• znajomości swoich praw i obowiązków; 

• życzliwego, podmiotowego traktowania; 

• prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

• rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

• korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 

• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań – jeżeli nie naruszają dóbr i godności innych osób; 

• wpływa na planowanie pracy w świetlicy; 

• korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek i gier. 
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2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek: 

• aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

• każdorazowo informować wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy, 

• dbać o ład i porządek w świetlicy, 

• stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 

• zostawiać tornister, ubrania wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu  

w szatni lub na świetlicy, 

• zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

• szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy, 

• zachowywać się kulturalnie, 

• przestrzegać regulaminu świetlicy. 

3. W świetlicy dzieci nie mogą grać na telefonach komórkowych, smartfonach oraz na innych grach 

elektronicznych przyniesionych z domu.  

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są odprowadzane do świetlicy przez tego nauczyciela. 

5. Dziecko uczęszczające do świetlicy winno przestrzegać wewnętrznego regulaminu świetlicy. 

Notoryczne łamanie regulaminu będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom 

dziecka. 

6. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o zachowaniu dziecka. 

Informację tą uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania. Zachowanie dziecka w świetlicy 

ma wpływ na jego ocenę z zachowania. 

7. Za umyślne zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład 

wyposażenia świetlicy (szkoły) odpowiadają rodzice, rekompensując szkody. 

8. Za przedmioty pozostawione w świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. 

9. Uczestnicy świetlicy przestrzegają postanowień zawartych w regulaminie uczestnika świetlicy,  

z którym zapoznawane są we wrześniu.  

 

Regulamin uczestnika świetlicy: 

„Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają" 

1) Zaraz po skończonych zajęciach (po uporządkowaniu klasy) przechodzimy do sali świetlicowej. 

2) Zajmujemy miejsce siedzące. 

3) Wychowawca świetlicy sprawdza listę obecności, a uczniowie podczas jej sprawdzania zgłaszają 

swoją obecność i mówią, w jakich zajęciach dodatkowych będą w danym dniu uczestniczyć. 

4) Pierwsze 20-30 minut na świetlicy popołudniowej przeznaczone jest na sprawdzenie listy, 
odrabianie lekcji, zjedzenie drugiego śniadania, itp. (wychodzenie na dwór możliwe będzie dopiero 

o godz. 1520). 

5) Na zajęcia dodatkowe wychodzimy z sali świetlicy pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dodatkowe za wiedzą wychowawcy świetlicy. 

6) Po zajęciach dodatkowych schodzimy do świetlicy pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dodatkowe. 
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7) Uczniowie odebrani przez rodziców/opiekunów zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy  

(i dopilnowują, żeby rodzic/prawny opiekun złożył podpis w karcie w celu potwierdzenia odbioru 

dziecka ze świetlicy). 

8) Zgłaszamy nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzimy z sali świetlicowej bez 

pozwolenia nauczyciela. 

9) Słuchamy uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staramy się jak najlepiej je wykonywać. 

10) Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu. Po 

zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.  

11) Szanujemy gry i sprzęt do zabaw, korzystamy z nich za zgodą nauczyciela oraz zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

12) Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się. Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny 

dla siebie i innych. 

13) W czasie przeznaczonym na naukę zachowujemy ciszę, aby nie przeszkadzać innym.  

14) Prace domowe odrabiamy starannie.  

15) Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy - nie używamy przemocy, brzydkich słów, nikogo nie 

przezywamy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy, nie odsuwamy od grupy. 

16) Jeżeli zrobimy komuś krzywdę lub przykrość staramy się naprawić szkodę.  

17) W świetlicy nie gramy na telefonach komórkowych, smartfonach oraz na innych grach 

elektronicznych przyniesionych z domu. 

 

VI. Nagrody i kary 

1. Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony: 

- pochwałą ustna wychowawcy świetlicy w obecności innych uczniów, rodziców, opiekunów, 

- pochwałą wpisaną do dzienniczka, 

- drobną nagrodą rzeczową, 

- dyplomem. 

 

2. Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może być ukarany w poniższy 

sposób: 

- upomnieniem udzielonym przez wychowawcę świetlicy w obecności innych uczniów, 

- uwagą wpisaną do dzienniczka, 

- powiadomieniem rodziców oraz wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 

- powiadomieniem dyrekcji szkoły. 

 

V. Dokumentacja świetlicy 

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej, Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, Dziennik zajęć, Karty 

potwierdzające odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej, Regulamin pracy świetlicy, Regulamin uczestnika 
świetlicy. 


