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REGULAMIN ŚWIETLICY                                                  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 341                                           

IM. TWÓRCÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ                                         

W WARSZAWIE 

 

§ 1                                                                                                                                                   

Postanowienia ogólne 

 

1.Podstawa prawna działania świetlicy szkolnej:                                                           

- Ustawa z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz. 59       

ze zm.), art. 105;                                                                                                                   

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 

949, 1292 ze zm.)                                                                                                                               

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 

ze zm.);                                                                                                                                            

- Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r.; 

poz.649);                                                                                                                                                             

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1646 ); 

 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zdania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 

wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki 

oraz w programie wychowawczym szkoły.  

 

 



 

§ 2 

 Cele i zadania świetlicy 

 

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach, 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.   

2.  Zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć.   

3.  Zadania szczegółowe.                                                                                                            

- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach 

lekcyjnych.                                                                                                                                   

-  Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.                                                                    

-  Pomoc w odrabianiu pracy domowej.                                                                                   

-  Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny.                                                                                                                                           

-  Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie 

zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, organizowanie konkursów.                              

- Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia 

codziennego.                                                                                                                            

-  Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.                                                            

-  Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.                                                     

-  Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami                             

oraz środowiskiem lokalnym szkoły.  

 

 

§ 3 

Organizacja pracy świetlicy 

 

 

1.Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły.                     

2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i bezpośrednio 



nadzoruje kierownik świetlicy szkolnej.                                                                                                                              

3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy świetlicy,                         

który zatwierdza Dyrektor szkoły.                                                                                

4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu 

o  wypełnioną  i złożoną przez rodziców/prawnych opiekunów                

Kartę Zapisu Dziecka do Świetlicy.                                                                                                

5. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 341:                                    

- zapisani- których rodzice nie mogą zapewnić opieki przed                                    

lub po zajęciach dydaktycznych.                                                                                                                         

- niezapisani- którzy wymagają zapewnienia opieki  w czasie lekcji religii, 

zajęć na basenie itp.                                                                                                                                                                                                                         

6. Dzieci na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbiera ze świetlicy                                

i przyprowadza  wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia 

dodatkowe.                                                                                                                                   

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych,                  

które tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.                                                                                  

8. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 25 osób.                                                           

9. Każda grupa świetlicowa ma swojego wychowawcę.  

 

 

§ 4 

Współpraca z rodzicami. 

    

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania 

nauczycieli z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy                                           

jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.  

3. Współpraca z rodzicami realizowana jest poprzez:                                                                                                                                 

-  Indywidualne rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka 

do świetlicy.                                                                                                                      

- Kontakt telefoniczny.                                                                                                                 

- Pisemne informacje w  dzienniku elektronicznym LIBRUS                                   

lub dzienniczku ucznia .  

4. Odpowiedzialność za  szkody wyrządzone przez dziecko na terenie szkoły  

ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 



5. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem 

świetlicy dostępnym na stronie internetowej szkoły lub w bibliotece. 

6. Składka na rzecz świetlicy jest dobrowolna i w całości przeznaczona                  

na potrzeby dzieci ( na zakup dodatkowych gier, upominków, materiałów 

plastycznych, zabawek, nagród za udział w konkursach,                                     

które uatrakcyjnią pobyt dziecka w szkole).                                                                                                                

 

 

§ 5 

 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

 

1.Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.                                                                                                                        

2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci do budynku szkolnego                        

i przekazania pod opiekę nauczycielowi lub innej wyznaczonej osobie.                                                                                                                                                  

3. Wychowawca odpowiada za dziecko, które zgłosiło się do świetlicy.                                                                                                                                   

4. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych 

opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione.                                                                                     

5. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku:                                                           

a) samodzielnego wyjścia dziecka do domu (stałego lub jednorazowego),                                    

b) odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.                                

6. Osoby upoważnione do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy 

przedstawiają wychowawcy świetlicy upoważnienie oraz dokument 

potwierdzający tożsamość.                                                                                                     

7. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu                      

do domu.                                                                                                                                         

8. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru (zmiana osób 

upoważnionych) lub powrotu dziecka ze świetlicy do domu, rodzic/opiekun 

przekazuje osobiście informację w formie pisemnej kierownikowi świetlicy.                                                                                                                                            

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka                    

ze świetlicy tj. do godz. 17.00.                                                                                                       

a) W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 

zakończenia pracy nauczycieli świetlicy, wychowawca powiadamia telefonicznie 

rodziców o zaistniałym fakcie.                                                                                                        

b) W sytuacji gdy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami                             

za pośrednictwem wskazanych numerów telefonów, nauczyciel ma prawo 

poinformować o tym fakcie najbliższy komisariat policji.                                                                              



c) W przypadku powtarzających się notorycznie problemów z odebraniem 

dziecka przed zakończeniem pracy świetlicy, nauczyciel powiadamia                                     

o tym fakcie kierownika świetlicy, który to w porozumieniu z pedagogiem 

szkolnym  i Dyrektorem mają prawo podjąć działania wyjaśniające,                            

czy nie zachodzi podejrzenie zaniedbywania dziecka poprzez brak zapewnienia 

mu właściwej opieki przez rodziców. Jeśli podejrzenia się potwierdzą,               

Dyrektor placówki informuje  instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie 

przemocy  w rodzinie.                                                                                                                    

10. Nauczyciel świetlicy nie może wydawać dziecka rodzicom/opiekunom 

będącym pod wpływem alkoholu. W razie zaistniałej sytuacji należy:                      

a) wezwać inną osobę dorosłą upoważnioną do odbioru dziecka,                              

b) powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora szkoły i odpowiednie organy 

porządkowe: policję, straż miejską,                                                                                                 

c)  sporządzić notatkę służbową.                                                                                                         

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego                              

z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie 

sądowe.                                                               

                                                                                

 

§ 6 

 

Wychowankowie 

 

1.Wychowankowie przebywający świetlicy szkolnej mają prawo do:                          

-  zorganizowanej opieki wychowawczej,                                                                     

-  życzliwego traktowania,                                                                                                      

- poszanowania godności osobistej,                                                                                   

- uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy,                                                                                                

- pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,                                                

- korzystania z wyposażenia świetlicy,                                                                          

- zgłaszania własnych propozycji zabaw,                                                                          

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.                                                                                            

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:                         

- zgłoszenia swojej obecności wychowawcy świetlicy,                                                

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,                              

jak i w trakcie pobytu w stołówce szkolnej,                                                                   

- bezpiecznego zachowania się podczas przebywania w świetlicy,                         



- respektowania poleceń nauczycieli - wychowawców,                                                        

- dbania o porządek, czystość i estetyczny wygląd świetlicy,                                         

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,                                                                

- zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym,                                                          

- nieprzynoszenia własnych zabawek i innych wartościowych 

przedmiotów,                                                                                                                      

- przestrzegania regulaminu świetlicy.                                                                                                 

3. Nagrody i kary:                                                                                                                  

- wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy                 

lub wychowawcę klasy,                                                                                                              

- pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,                                                               

- dyplom, nagroda na koniec roku szkolnego.                                                                   

– upomnienie udzielone przez wychowawcę, kierownika świetlicy                                                                                                                                             

- poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie,                                                                               

 

 

§ 7 

 

Nauczyciele świetlicy. 

 

           Zadania kierownika świetlicy.                                                                                          

1. Planowanie pracy świetlicy:                                                                                         

- ustalanie godzin pracy nauczycieli,                                                                                 

- przydział grup wychowawczych,                                                                                      

- ustalanie harmonogramu spożywania obiadów.                                                    

2. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.                                                         

3. Dokonywanie zapisu uczniów do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń. 

4. Organizacja nadzoru pedagogicznego:                                                                                              

- opracowanie problematyki obserwacji zajęć i ustalenie                                        

jej harmonogramu,                                                                                                                     

- kontrola prawidłowego prowadzenia dzienników zajęć świetlicy,                        

- przedstawienie wniosków ze sprawowania nadzoru,                                                   

-  półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.                                                     

5. Przygotowanie sal świetlicowych do prowadzenia zajęć:                                    

- wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne,                            

- zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków. 

 



 

          Obowiązki nauczyciela świetlicy.                                                                                

1. Opracowanie ramowego planu zajęć wychowawczo – dydaktycznych. 

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.                                                                            

3. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.                    

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 

fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.                                                                             

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.                                                                             

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny, dbałość o zachowanie zdrowia.                                                                           

7. Współpraca z rodzicami, wychowawcą klasy, Radą Pedagogiczną, 

pedagogiem, psychologiem szkolnym, terapeutami, pielęgniarką i innymi 

osobami mającymi kontakt z dzieckiem w szkole.                                                           

8. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.                                                  

9. Wykonanie prac zleconych przez kierownika, Dyrektora szkoły.                           

10. Powiadomienie rodzica/opiekuna, wychowawcę oraz kierownika 

świetlicy szkolnej o złym zachowaniu uczniów.                                                            

11. Nauczyciele świetlicy mają wpływ na śródsemestralną i roczną ocenę 

zachowania dziecka.  

 

§ 8 

 

Dokumentacja pracy świetlicy 

 

1.Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony 

przez Dyrektora szkoły.                                                                                                                 

2. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.                                                                           

3. Ramowy rozkład dnia.                                                                                                

4. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej.                                                                                       

5. Karty zapisu dzieci do świetlicy szkolnej.                                                                         

6. Roczne i półroczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.                          

7. Szkolna strona internetowa.                                                                                        

8. Regulamin świetlicy.  

 

 

 



§ 9 

 

Postanowienia końcowe 

 

1.Wychowawca zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy                         

w pierwszym tygodniu września.                                                                                      

2. Regulamin może być modyfikowany na początku roku 

szkolnego i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.                                                                      

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły                                 

i w bibliotece. 

4.Zapoznanie z procedurami postępowania, kształtowanie 

właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych dotyczących 

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 

    

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


