
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 

WE WROCŁAWIU 

Na podstawie: 

- art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.); 

- § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.); 

- § 32 Statutu Szkoły Podstawowej we Wrocławiu. 

§1 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie prowadzi się zorganizowaną opiekę nad uczniami. 

Pełni funkcję profilaktyczną, reedukacyjną i kompensacyjną. W świetlicy dzieci mogą 

aktywnie i twórczo spędzić czas, nawiązywać relacje koleżeńskie, wyrównywać deficyty 

zarówno społeczne, jak i dydaktyczne. Środowisko świetlicowe kształtuje pozytywne postawy 

zachowania, uczy współpracy w grupie. Poprzez organizowanie m.in. zajęć sportowych 

promuje zasady prawidłowej rywalizacji, uczy postaw fair play. W świetlicy uczeń ma 

możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, kształtowania nawyków kulturalnego 

spędzania czasu. Świetlica szkolna zajmuje zatem ważne miejsce w placówce oświatowej, 

jaką jest szkoła. 

Cele i zadania świetlicy 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zajęć dydaktycznych, 

utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudnościÂ  

w nauce. 

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak m.in : koleżeńskość, zdyscyplinowanie, odwaga 

cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. Uczenie współpracy w grupie i zasad fair play. 

4. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych, 

teatralnych i sportowych. 

5. Ukazanie możliwości właściwego spędzania wolnego czasu. 

6. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania. Kształtowanie pożądanych postaw 

podczas rozgrywek sportowych, wspólnej zabawy i pobytu na świeżym powietrzu. 

7. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 



8. Promowanie szkoły poprzez udział w konkursach zorganizowanych przez inne placówki. 

§2 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

1. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00., z 

wyłączeniem godzin, w których odbywają się zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas. 

2. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców, czyli złożenie ,,Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" . 

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. 

4. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych wraz z określeniem dni tygodnia i godzin wyjścia. 

5. W razie niepunktualnego odbierania dziecka, tj. po zakończeniu pracy świetlicy, 

wychowawcy zgłaszają wniosek do Dyrektora szkoły o wykreślenie ucznia z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy. 

6. Raz w roku przyjmowana jest dobrowolna opłata na zajęcia świetlicowe, ustalana na 

pierwszym zebraniu z rodzicami. Opłaty zbiera skarbnik wybrany podczas w/w zebrania. 

7. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń 

elektronicznych. Uczeń może skorzystać z telefonu tylko za zgodą wychowawcy świetlicy. 

8. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie kl. 0-3. Na 

wniosek rodziców do Dyrektora szkoły może być przyjęty uczeń nie spełniający tego 

wymogu. 

9. Dzieci kończące zajęcia lekcyjne wychodzą na obiad w grupie wraz z dyżurującym 

wychowawcą. 

10. Uczeń może zostać odebrany przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie podpisane 

przez rodziców/opiekunów prawnych. 

11. Osoba odbierająca oraz uczeń są zobowiązani do powiadomienia wychowawcy o zabraniu 

dziecka z świetlicy. 

12. Uczniowie uczęszczający do świetlicy nie mogą być odbierani przez osoby niepełnoletnie. 

13. Świetlicę samodzielnie może opuścić uczeń, który ukończył 8 lat. 

§3 

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy". 



2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i zorganizowanie zajęć zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem tygodniowym oraz planem dnia. 

3. Przestrzeganie przepisów bhp. 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich 

prawami i oczekiwaniami wychowawców. 

5. Współdziałanie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w 

świetlicy. 

6. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i w zachowaniu. 

7. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

8. Współpraca z rodzicami. 

9. Współpraca z pedagogiem. 

10. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do 

świetlicy oraz ich aktualizacja, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz 

opracowywanie planów pracy wychowawczej. 

11. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

§4 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLCY 

1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w dzienniku zajęć świetlicy. 

2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy. 

3. Każdorazowe przyjście do świetlicy oraz wyjście ze świetlicy dzieci zobowiązane są 

zgłosić wychowawcy. 

4. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu zachowania się w 

świetlicy i powinny brać czynny udział w zorganizowanych zajęciach. 

5. Uczniowie mają obowiązek posiadania obuwia zmiennego. 

6. Uczestnik świetlicy dba o porządek w sali, szanuje wyposażenie świetlicy, dba o rzeczy 

własne i kolegów. 

7. Uczeń jest uprzejmy, kulturalny i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i 

kolegów. 

8. Uczeń ma obowiązek zgłaszać wszelkie wypadki i złe samopoczucie. 

§5 



WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO : 

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań. 

4. Poszanowania godności osobistej. 

5. Ochrony przed przemocą psychiczną, fizyczną i moralną. 

6. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów. 

§6 

WYCHOWAWCA OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH 

1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami. 

2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku. 

3. Udziału w zajęciach. 

4. Współpracy z całą grupą. 

5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 

6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki. 

7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali. 

8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych. 

9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

§7 

OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA 

1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci (pracownicy 

szkoły nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem przyprowadzonym przed godz.6.30 lub 

pozostawionym w niej po godzinie 17.00). 

2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe. 

3. Pisemnego poinformowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu 

odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem). 

4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu. 



5. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych, listy osób upoważnionych do odbioru oraz 

sytuacji zawodowej rodziców powinna być niezwłocznie zgłaszana wychowawcy świetlicy. 

Ważne informacje 

1. Nie podlega opiece dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy. 

4. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie są wypuszczane ze świetlicy na telefoniczną 

prośbę rodziców/opiekunów. 

5. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane przez rodzica w 

„Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy". 

6. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają osoby upoważnione pisemnie przez 

rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy. 

8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy. 

9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność 

za jego bezpieczeństwo. 

10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione i 

pozostawione w świetlicowej sali. 

11.Uczeń sprawiający problemy wychowawcze, zagrażający bezpieczeństwu własnemu, jak i 

innych dzieci, nie respektujący ogólnie przyjętych zasad zachowania, może zostać usunięty z 

listy uczestników świetlicy. Wniosek wraz z uzasadnieniem kieruje wychowawca do 

Dyrektora szkoły. 

 


