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Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej powinien:  

 Zgłaszać się w świetlicy szkolnej bezpośrednio po przyjściu do szkoły oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

Zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie na bezpośredni ustny lub pisemny wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów); pozostałe sytuacje traktowane są jako nieobecność. Niedopuszczalne jest 

oczekiwanie na rodziców poza świetlicą – na korytarzach lub na boisku bez opieki wychowawcy świetlicy. 

 Należycie zachowywać się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do kolegów, koleżanek i wychowawców. 

 Dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd.  

 Szanować sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu, dbać o estetykę i czystość świetlicy.  

 Brać czynny udział w pracach społecznie – użytecznych na rzecz świetlicy i otoczenia.  

 

Wychowanek ma prawo do :  

 Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami. 

 Korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania pracy domowej.  

 Planowania pracy świetlicy na dany rok szkolny.  

 Swobodnego wypowiadania myśli i przekonań.  

 Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.  

 

Wychowanek jest zobowiązany do:  

 Systematycznego udziału w zajęciach. 

 Przestrzegania regulaminu świetlicy.  

 Dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz wystrój świetlicy.  

 Poszanowania mienia świetlicy.  

 Odpowiedzialności za własne postępowanie. 

  

Wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje następujące zadania:  

 Opracowuje roczny plan pracy świetlicy szkolnej.  

 Opracowuje dzienny rozkład zajęć świetlicowych. 

 Organizuje funkcjonowanie świetlicy.  

 Tworzy warunki do nauki własnej.  

 Realizuje zajęcia wynikające z planu działania i programu wychowawczego szkoły.  

 W porozumieniu z dyrektorem - wyposaża świetlicę szkolną w gry i pomoce dydaktyczne oraz materiały 

potrzebne do prowadzenia zajęć.  

 Współpracuje z rodzicami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym i biblioteką 

 Dokonuje okresowej analizy pracy świetlicy.  

 Dba o estetykę pomieszczeń.  

 Prowadzi dokumentację świetlicy 



 

Procedury przyjmowania dzieci do świetlicy: 

 Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci  obojga rodziców pracujących, rodziców 

samodzielnie wychowujących dzieci, matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia, 

umieszczone w rodzinach zastępczych, z rodzin objętych nadzorem kuratora, rodzin niewydolnych 

wychowawczo, objętych pomocą GOPS.  

 W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Zapisy do świetlicy prowadzone są w oparciu o Regulamin świetlicy szkolnej. Wszystkie dokumenty 

regulujące pracę świetlicy szkolnej wraz z odpowiednimi formularzami do pisemnego wypełnienia przez 

rodziców, są do wglądu i samodzielnego pobrania na stronie internetowej szkoły, w świetlicy i w 

sekretariacie szkoły.  

 Zapisy dzieci do świetlicy dokonywane są do pierwszego tygodnia września, w uzasadnionych przypadkach 

jest także możliwe przyjęcie uczniów w trakcie roku szkolnego. 

 Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia 

Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu świetlicy.  

 Każda zmiana danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej dziecka powinna być zgłoszona pisemnie 

wychowawcy świetlicy, w celu jej uaktualnienia.  

 

Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu : 

 Uczeń, który nie ukończył 7 lat może opuścić świetlicę szkolną tylko pod opieką rodziców, osób 

upoważnionych przez rodziców/opiekunów, w tym takich, którzy osiągnęli wiek co najmniej 10 lat (art. 43 

ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym ), ale po złożeniu pisemnego oświadczenia z upoważnieniem. 

 Zgodnie z prawem uczeń, który ukończył 7 lat po zakończonych zajęciach w świetlicy  może z niej wyjść 

samodzielnie do domu tylko wtedy,  jeżeli jego rodzice/ prawni opiekunowie złożą w tej sprawie   

odpowiednie oświadczenie. 

 Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wypełnią oświadczenia o samodzielnym opuszczaniu świetlicy przez dziecko 

będzie to znaczyć, że uczeń bez względu na wiek będzie opuszczał świetlicę szkolną tylko pod opieką osób do 

tego upoważnionych podanych w stosownym oświadczeniu znajdującym się na Karcie uczestnika świetlicy. 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym jest potwierdzenie tożsamości 

upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, 

paszportu).  

 

 

 

 

 

 


