
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. I DYWIZJI PIECHOTY W GIŻYCKU 

 

I. Cele  świetlicy szkolnej. 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom: 

• zorganizowanej opieki; 

• warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji; 

• pomocy w nauce. 

 

II. Zadania świetlicy szkolnej:                                                                                                                                                                                         

1.Zapewnienie uczniom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi przed zajęciami lekcyjnymi lub po zajęciach. 

2.Wspomaganie dzieci w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Organizowanie aktywnych form wypoczynku w  trosce o zdrowie i sprawność fizyczną.            

4.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, w domu  

i w środowisku lokalnym). 

5.Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie. 

6.Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej. 

7.Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości. 

8.Wspomaganie rozwoju postaw proekologicznych. 

9. Realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych szkoły. 

10. Prowadzenie współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi, wychowawcami klas, 

pedagogiem szkoły w celu rozwijania uzdolnień i rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 

 

 

 

 



 

III. Założenia organizacyjne. 

1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 - 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole. 

2.Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne 

określa dyrektor. 

4. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska  

oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą  

one w razie potrzeby ulegać zmianie. 

5. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły  

i dobrowolnych wpłat rodziców. 

6. Wpłaty rodziców/ opiekunów prawnych przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, 

zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( np. gry, zabawki, materiały plastyczne). 

 

IV. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

1. Świetlica pracuje w oparciu o corocznie sporządzony przez wychowawców Plan pracy 

świetlicy szkolnej na b.r. sz. Plan ten jest zgodny z Programem wychowawczo- 

profilaktycznym, Planem pracy szkoły na b.r. sz. 

2. Zajęcia programowe są prowadzone w grupach wychowawczych dla dzieci w zbliżonym 

wieku. Liczba dzieci w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25.  

3. Uczniowie pod opieką wychowawcy świetlicy mogą w czasie zajęć korzystać również                

z sali gimnastycznej, biblioteki, sal lekcyjnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

4. Rodzice/ opiekunowie prawni  są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy 

szkolnej – punktualne odbieranie dzieci. 

5. W sytuacji przewidywanego spóźnienia rodzice/ opiekuni prawni mają obowiązek 

telefonicznie powiadomić szkołę o tym fakcie. 

6.O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje 

dyrektor szkoły.   

7.W przypadku rezygnacji ucznia z korzystania ze świetlicy rodzic powinien na piśmie  

lub za pomocą librusa poinformować o tym fakcie nauczyciela świetlicy, aby wykreślić 

dziecko z rejestru. 

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności  za rzeczy przynoszone 

przez dzieci. 



9. Za rzeczy zniszczone przez dziecko podczas pobytu w świetlicy odpowiada 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY. 

 

IV. Procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów  w Świetlicy Szkolnej 

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku 

1. Uczniowie z kl .1-2  są odbierani ze świetlicy przez wychowawcę   

            lub nauczyciela, z którym mają zajęcia, a z kl. 3 wychodzą na zajęcia samodzielnie. 

2. Po zakończonych zajęciach wychowawca klasy lub nauczyciel uczący  

jest odpowiedzialny za odprowadzenie  uczniów  z kl. 1-3 do świetlicy  podając ilość 

przyprowadzonych dzieci. 

3. Samodzielny powrót do domu uczniów przebywających w świetlicy szkolnej  

jest możliwy w przypadkach, w których rodzice/ opiekuni prawni: 

a) dostarczyli oświadczenie upoważniające do samodzielnego wyjścia dziecka  

ze świetlicy szkolnej (wzór oświadczenia dostępny we wrześniu na stronie 

internetowej szkoły www.czworeczka.pl), 

b) napisali na Librusie doraźną zgodę. 

W przypadku braku informacji od rodziców/ opiekunów prawnych dziecko nie będzie 

mogło opuścić świetlicy. 

 

4. Ze świetlicy uczniowie odbierani są przez osoby upoważnione wyszczególnione  

w „Wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku „- załączniku nr 1 - dokumencie 

stanowiącym integralną część  Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  W momencie 

odbioru dziecka wskazane osoby dzwonią do świetlicy na videowizjer, co umożliwia 

wychowawcy dokonanie identyfikacji osoby uprawnionej. 

5. Uczniowie z klasy 4 przychodzą do świetlicy sami. Opuszczają świetlicę zgodnie  

      z informacjami zawartymi z załączniku nr 1 Karty zgłoszenia lub oświadczeniem 

upoważniającym do samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej. 

6. W trakcie pobytu  w świetlicy uczniowie nie mogą opuszczać sal świetlicowych  



bez pozwolenia.  Nie mogą oddalać się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku       

szkolnym. 

7.   Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uaktualniania informacji zawartych 

w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

 

V. Zadania wychowawcy świetlicy 

1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów przebywających  

w świetlicy. 

2. Prowadzi  codzienne zajęcia tematyczne wynikające z Rocznego Planu Pracy. 

3. Organizuje  wychowankom pomoc w nauce, zachęca do samodzielnej pracy umysłowej, 

4. Organizuje gry i zabawy ruchowe. 

5. Organizuje zabawy na świeżym powietrzu. 

6. Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

7. Kształtuje i wypracowuje nawyki higieny i czystości oraz kultury życia codziennego. 

8. Rozwija samodzielność i społeczną aktywność. 

9. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. 

10. Prowadzi  na bieżąco dokumentację świetlicy. 

11. Informuje wychowawców poszczególnych klas  o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć 

świetlicowych.  

12. Współpracuje  z wychowawcami klas , pedagogiem, psychologiem, logopedą  

oraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów. 

13. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno- wychowawczym. 

 

VI. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy szkolnej. 

1.Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

• właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, 

• życzliwego traktowania, 

• swobodnego wyrażania myśli i przekonań, 



• poszanowania godności osobistej, 

• ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowanek jest zobowiązany do: 

• przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, dbania o bezpieczeństwo swoje              

i innych, 

• przestrzegania zasady współżycia w grupie, 

• aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

• pomagania słabszym i młodszym, 

• dbania o czystości i porządek w świetlicy, 

• zgłaszania wychowawcy świetlicy wszelkich wyjść. 

 

VII. Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie współdziałania, partnerstwa i dialogu z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi. 

2. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/ opiekunów prawnych  

wychowawcy udzielają wszelkich informacji na temat zaobserwowanych postaw i zachowań 

uczniów. 

3. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic/ opiekun prawny wspólnie 

poszukują sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów. 

 

VIII Sytuacje wyjątkowe 

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca  świetlicy zgłasza ten fakt   

    higienistce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi/ opiekunowi prawnemu 

ucznia. 

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

Niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, Pogotowie ratunkowe (jeżeli jest taka potrzeba) 

oraz rodziców dziecka/ opiekuna prawnego. 

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawca podejmuje następujące  

   działania: 

• zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, 

• kontaktuje się telefoniczne z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka, 



• po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrektora 

szkoły, 

• w ostateczności  w porozumieniu z dyrektorem szkoły przekazuje dziecko pod opiekę 

odpowiednim, uprawnionym organom np.: Policji 

• sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzi/ opiekun prawny lub osoba 

upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, 

należy: 

• niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  

• nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły,  w przypadku 

odmowy powiadomić Policję, 

• wezwać do szkoły drugiego rodzica lub osobę upoważnioną, 

• jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić Policję, 

• wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i 

podjętych działań. 

 

 

Dokumentacja świetlicy: 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja papierowa i elektroniczna: 

1. Kwestionariusz- Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, z aktualnymi danymi w 

celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka-załącznik nr1. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej układany przez wychowawców na dany rok szkolny. 

Plan ten jest zgodny z Planem pracy szkoły oraz z Programem wychowawczo- 

profilaktycznym na dany rok szkolny. 

3. Plan  zajęć dnia- załącznik nr3. 

4. Reguły zachowania w świetlicy szkolnej- załącznik nr2. 

5. Dzienniki zajęć. 

6. Zeszyt doraźnych obecności uczniów. 

7. Analiza pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy – półroczna i roczna. 

8.Monitorowanie frekwencji na zajęciach 

9. Elektroniczny moduł- świetlica. 

 


