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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 W SZCZECINIE 

 
Postanowienia ogólne: 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Realizuje plan dydaktyczno - wychowawczy 

powstały na bazie programu wychowawczo - profilaktycznego „Błękitna” . 

2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy świetlicy – członkowie Rady 

Pedagogicznej. 

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor i zastępca dyrektora 

szkoły, który: 

 opracowuje harmonogram pracy nauczycieli świetlicy i kieruje działalnością 

opiekuńczo – wychowawczą zgodnie z  wytycznymi organów nadrzędnych; 

 ustala plan i tematykę obserwacji zajęć; 

 tworzy zakres czynności pracowników świetlicy; 

 dokonuje kontroli dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawnymi; 

 przeznacza środki finansowe na wyposażenie placówki. 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery uczniom uczęszczającym do 

świetlicy szkolnej. 

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno - moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

5. Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez: pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój 

zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień oraz przyswajanie wiedzy w zabawowej formie 

edukacji. 

 

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 



7. Współpraca z placówkami środowiska lokalnego i instytucjami działającymi na rzecz 

pomocy dzieciom. 

 

Dokumentacja świetlicy: 

 

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej. 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny „Błękitna świetlica” 

3. Dzienniki zajęć. 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Regulaminy świetlicy szkolnej. 

6. Godzinowy plan pracy nauczycieli - wychowawców świetlicy 

 

Założenia organizacyjne: 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się:   

 dzieci z klas I - VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na 

czas pracy rodziców/ prawnych opiekunów; 

 dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i basenu (klasy I - III), 

 dzieci oczekujące na różne zajęcia dodatkowe w szkole, 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30 - 17.30. 

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – 

wychowawczej. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w grupach z 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych i 

rozwojowych dzieci. 

6. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także w innych pomieszczeniach, na boisku 

szkolnym lub placu zabaw. 

8. Każdego dnia uczniowie przebywają na zajęciach na powietrzu. W sprzyjających 

warunkach pogodowych czas pobytu na dworzu  może być wydłużony.  Nie 

wychodzimy na spacery, boisko itp. tylko i wyłącznie w przypadku skrajnych 

warunków pogodowych. 



9. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

Świetlicy. 

 

 

Rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej: 

 

 

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

− obydwojga rodziców pracujących (wymagane potwierdzenie zatrudnienia pieczęcią 

z zakładu pracy); 

− matek i ojców samotnie wychowujących; 

 − z zalecenia pedagoga i psychologa szkolnego. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym 

terminie prawidłowo wypełnionego wniosku (karty zgłoszenia) przez rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

3. W przypadku wszelkich zmian adresów i numerów kontaktowych należy niezwłocznie 

poinformować nauczycieli – wychowawców świetlicy, w celu dokonania korekty w 

złożonych dokumentach. 

4. Karty zgłoszenia do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego. 

5. Wniosek złożony po terminie kierowany zostaje do Dyrekcji szkoły. 

 

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej: 

 

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

4. Uczniowie powiadamiają wychowawcę o złym samopoczuciu oraz wszelkich 

nieprawidłowościach mających miejsce w świetlicy i w szkole. 

5. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

technicznych przyniesionych z domu, wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły. 



8. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy. Nie 

wolno pozostawiać dzieci bez opieki w szatni i na korytarzach szkolnych. W takich 

sytuacjach świetlica nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczniów. 

9. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie 

zgłoszeniowej. 

10. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej 

oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia 

(zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z 

osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze 

świetlicy. 

11. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie 

umieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne 

oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 

12. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebna jest 

zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (do pobrania ze strony internetowej 

szkoły).   

13. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w 

karcie. O takiej sytuacji będzie informowany wychowawca klasy, pedagog szkolny 

oraz dyrekcja szkoły lub w szczególnych przypadkach policja. 

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o 

odbiorze dziecka ze świetlicy. 

15. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą 

świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed 

szkołą, bez pisemnej zgody lub oświadczenia o samodzielnym wyjściu ze szkoły. 

16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualny odbiór dzieci. W przypadku spóźnień rodziców/opiekunów 

zostaje poinformowana dyrekcja szkoły.  

17. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia. 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy: 



1. Uczeń ma prawo do: 

 pełnej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego); 

 korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw, 

materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek, gier i sprzętu sportowego; 

 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach; 

 rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

 rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

 życzliwego, podmiotowego traktowania; 

 swobody wyrażania myśli i przekonań; 

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

 poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

  

2. Uczeń ma obowiązek: 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa w świetlicy; 

 dbać o ład i porządek w sali; 

  szanować wyposażenie świetlicy szkolnej; 

 zostawiać tornister, ubranie wierzchnie i obuwie w wyznaczonym miejscu, 

 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zgodnie pracować w zespołach i grupie; 

 informować każdorazowo wychowawców o swoim przyjściu i wyjściu; 

 powiadamiać natychmiast o złym samopoczuciu i wypadkach; 

 ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie; 

  przestrzegać zasad kulturalnego zachowania w świetlicy i w stołówce szkolnej; 

 godnie reprezentować świetlicę, szkołę  w każdym miejscu i okolicznościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody i kary 



1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę. 

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w 

konkursach, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, będące 

pozytywnym przykładem dla innych. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy. 

4. Nagrody: 

A. Pochwała na forum grupy 

B. Pochwała ustna  przekazana rodzicom (opiekunom) 

C. Pochwała pisemna w dzienniczku do korespondencji. 

D. Dyplom 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i „Świetlicowego ABC” , a w szczególności 

za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. 

6. Kary:  

A. Brak nagrody. 

B. Upomnienie ustne na forum grupy 

C. Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów) 

D. Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy. 

 


