
Regulamin świetlicy szkolnej 

ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE 

1. Świetlica jest formą opieki zorganizowanej na terenie szkoły, której głównym celem jest – zgodnie z 

zapisem w Statucie szkoły – zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w czasie 

wolnym od lekcji oraz zorganizowanie czasu wolnego dzieciom w sposób sprzyjający rozwojowi ich 

zainteresowań i zdolności. 

2. Świetlica jest czynna od godz. 7:00 do godziny 18:00. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 

4.  Z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie. 

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w: 

 klasach edukacji wczesnoszkolnej, 

 sali gimnastycznej; 

 na boisku szkolnym; 

 na placu zabaw. 

6. Po skończonych zajęciach wychowawca przyprowadza do świetlicy szkolnej dzieci zapisane do niej. 

7. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają  procedury  zapewniające pobyt  uczniów  w  

świetlicy. 

8.  Dziecko nie może opuścić świetlicy na żadną prośbę telefoniczną, ani w przypadku informacji 

słownej samego dziecka lub innej osoby. 

9. W świetlicy organizowane są zajęcia: 

 programowe,  

 dowolne,  

 grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy. 

10. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia . 

11. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:  

 dziennik zajęć wychowawczych; 

 roczny plan pracy świetlicy szkolnej; 

 miesięczne plany pracy; 

 ramowy rozkład dnia; 

 karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

12. Dzieci korzystają z obiadów wydawanych wg określonego harmonogramu. 

13.  W uzasadnionych przypadkach dyrekcja może karnie usunąć ucznia ze świetlicy. 

14. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców 

(opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy. 

15. Działalność świetlicy jest dofinansowana przez rodziców wpłacających składki w dobrowolnie 

deklarowanej wysokości. 

16. Pozyskane środki finansowe przeznacza się na materiały papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, 

upominki i nagrody dla uczestników świetlicy. 

17. W przypadku wyrządzonych szkód odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

 

REKRUTACJA  WYCHOWANKÓW DO ŚWIETLICY 

   



1. Warunkiem przyjęcia  uczniów do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszenia do 15 września. 

2. Dzieci przydzielane są do grup wg wieku. 

               OBOWIĄZKI  I  PRAWA WYCHOWANKA 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 wyboru własnej formy aktywności spośród proponowanych zajęć; 

 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

  korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych; 

 korzystania z księgozbioru świetlicy, zabawek i gier; 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 

 życzliwego, podmiotowego traktowania. 

2. Uczniowie oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne zobowiązani są przyjść do świetlicy 

szkolnej i zgłosić swoją obecność wychowawcy. 

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 systematycznego udziału w zajęciach; 

 zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali; 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy; 

 korzystania z wyposażenia świetlicy wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy 

świetlicy; 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołówce 

szkolnej; 

 respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy; 

 pozostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu; 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

4. Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za: 

 aktywny udział w zajęciach świetlicowych; 

 sumienne wypełnienie obowiązków świetliczaka; 

 wzorową postawę wobec nauczycieli i uczniów; 

 osiągnięcia w konkursach; 

 udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych. 

5. Wyróżniony uczeń może otrzymać nagrodę w postaci: 

 nagrody rzeczowej; 

  dyplomu. 

6. Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu świetlicy przewidziane są 

następujące kary: 

 upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę; 

 powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu; 

 skreślenie z listy wychowanków świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

wychowawcą klasy i pedagogiem. 

            OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY 



1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili 

zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom /prawnym opiekunom. 

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg 

planu pracy świetlicy. 

3. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć świetlicowych, w którym dokumentuje zajęcia 

prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 

4. Wychowawca ma obowiązek wpisać do dziennika zajęć świetlicowych plan pracy świetlicy na 

dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której 

uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy 

potwierdza podpisem. 

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek odnotować obecność uczniów na poszczególnych 

godzinach. 

6. Wychowawca nie powinien dopuszczać do przechowywania ubrań w sali świetlicy. 

7. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów. 

8. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (opiekunów) o problemach mających 

miejsce podczas zajęć w świetlicy. 

                   OBOWIĄZKI  I  PRAWA  RODZICÓW 

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo - opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko. 

2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca - rodzic ma prawo do interwencji u 

kierownika świetlicy. 

3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są do sali świetlicowej i odbierane przez 

rodziców /prawnych opiekunów, w innych wypadkach rodzice ponoszą odpowiedzialność za 

dziecko. 

4. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy 7:00 -18:00. 

5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub 

odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do 

zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. 

6.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o 

odbiorze dziecka. Odebranie dziecka rodzic potwierdza podpisem w zeszycie wyjść 

świetlicowych. Trzykrotne odebranie dziecka po godzinie 18:00 skutkować będzie 

powiadomieniem kierownika świetlicy, dyrekcji szkoły oraz policji. 

7.  Po zakończeniu zajęć świetlicowych tj. 18:00 rodzice ponoszą odpowiedzialność za 

nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom na zasadach określonych w Statucie. 

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać 

zasad. 


