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Podstawa prawna:  

• Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2021 r. poz 

1082 z późn. Zm. Art. 105 ust. 1 i 2   
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły.  

2. Zadania w świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na 

początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz 

przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na:  

a. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b. organizację dojazdu do szkoły lub 

c. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także 

ich możliwości psychofizycznych. 
 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

 
I. Cele świetlicy:  

1. Cel ogólny:  

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Cele szczegółowe:  

a. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami i po lekcjach. 

b. Realizacja zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych szkoły. 

c. Organizowanie zespołowe nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

d. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-etycznej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu  

i środowisku lokalnym). 

e. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

f. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej. 

g. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do 

zachowań prozdrowotnych. 

h. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości 

uczuciowej uczniów.  
i. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

II. Zadania świetlicy: 

1. Integracja grupy rówieśniczej. 
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2. Poszerzanie lub utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach związanej z obrzędowością 

szkoły, planem miesięcznym świetlicy, świętami i uroczystościami okolicznościowymi. 

3. Stwarzanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

4. Rozwijanie poprzez różne formy działalności zainteresowań intelektualnych, 

artystycznych, technicznych, muzycznych. 

5. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Pomoc w odrabianiu prac 

domowych. 

6. Rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie 

farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.). 

7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego 

czytania i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, baśni, bajek, opowiadań, 

wierszy). 

8. Rozwijanie umiejętności koleżeńskiego współżycia, a przez to kształtowanie postaw 

społecznych. 

9. Rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy 

w grupie (zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy 

stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki nt. emocji, 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji, zabawy 

okolicznościowe).  
10. Rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, 

łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy). 

11. Wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury oraz uczenie nawyków 

kultury życia codziennego. 

12. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

13. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem  

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotykanych trudności 

wychowawczych. 

 
 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w każdym dniu, w którym odbywają się zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze (zgodnie z kalendarium pracy placówki w danym roku 

szkolnym) w godzinach od 7:00 do 17:30 oraz w wyznaczone dni wolne od zajęć 

dydaktycznych na zasadzie dyżurów (godziny pracy w czasie dyżurów ustala dyrektor 

szkoły). 

1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik  

świetlicy szkolnej. 

3. Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionych przez rodziców 

kart zgłoszeń obowiązujących w szkole. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób1. 

5. Czas przebywania ucznia w świetlicy może być zróżnicowany, a pobyt w świetlicy jest 

bezpłatny, niezależnie od spędzanej w niej liczby godzin. 

 
1 Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w wypadku wprowadzenia odpowiednich zapisów uregulowanych rozporządzeniem 

MEiN. 
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6. Świetlica zapewnia opiekę uczniom przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji (lub 

zajęć dodatkowych) oraz uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki, oraz  

z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczą w zajęciach na basenie.  

 

 

§ 4 

Bezpieczeństwo w świetlicy szkolnej 

 

1. Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dzieci oraz rodzice są 

zapoznawani we wrześniu. 

3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 

świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

zasadami ewakuacji przez nauczycieli świetlicy. 

5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

6. Dzieci z szatni do świetlicy przechodzą samodzielnie.  

7. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub przez osoby 

upoważnione. Rodzic może upoważnić wybrane przez siebie osoby za pośrednictwem 

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, dziennika elektronicznego Librus lub innego 

dopuszczonego przez dyrekcję szkoły dokumentu. Osoby, które nie zostały 

upoważnione, nie mogą odebrać dziecka ze świetlicy. 

8. Kontakt ze świetlicą w celu odbioru dziecka następuje za pomocą wideo domofonu.  

9. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy powinna posiadać przy sobie 

dokument, pozwalający na potwierdzenie tożsamości lub jednoznaczną identyfikację 

osoby. Dokument powinien zostać okazany na prośbę nauczyciela. 

10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać 

dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu 

bezpieczeństwa. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog 

szkolny lub w szczególnych przypadkach policja. 

12. Uczniowie, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić 

ze świetlicy do domu, muszą jednak swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu 

dyżur. 

13. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy 

u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, na zajęcia pozalekcyjne 

itp.)  

14. Po skończonych lekcjach dzieci odprowadzane są do rodziców przez nauczyciela, który 

miał z nimi ostatnie zajęcia. Pozostałe dzieci przechodzą do świetlicy. Informację o tym, 

które dzieci zostały odebrane przez rodziców należy przekazać pod opiekę 

nauczycielowi świetlicy. 

15. Dzieci wychodzą ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne wewnątrzszkolne  

i prowadzone przez firmy zewnętrzne: 

a. Dzieci na zajęcia będą odbierane przez nauczyciela/trenera, który prowadzi 

zajęcia i został do tego upoważniony przez rodziców/prawnych opiekunów. 

b. Nauczyciel/trener od chwili odebrania dziecka ze świetlicy bierze 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 
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c.  Po zakończonych zajęciach nauczyciel/trener zobowiązany jest do 

odprowadzenia dzieci do sal świetlicowych i poinformowania o tym fakcie 

wychowawców świetlicy.  

d. W przypadku, kiedy rodzic odebrał dziecko bezpośrednio po dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych osoba, która odprowadza grupę dzieci do świetlicy 

informuje o tym wychowawcę. 

16. Dziecko wypisane i odebrane w danym dniu ze świetlicy nie ma możliwości powrotu 

na nią. 

17. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy powiadomieni o tym 

fakcie rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka. 

18. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania placówki 

nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną  

w upoważnieniu.  

19. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, 

prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek 

powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.  

20. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną 

osobę lub policję, nauczyciel/wychowawca świetlicy nie może wraz  

z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby. 

 

 

§ 5 

Pracownicy świetlicy  

 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły. 

3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. 

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika 

świetlicy i nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków). 

5. Uprawnienia kierownika świetlicy: 

a. Podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla pracy świetlicy (po konsultacji  

z dyrektorem lub wicedyrektorem). 

b. Realizowanie budżetu świetlicy zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. 

c. Nadzór nad realizacją przez nauczycieli zadań związanych z pracą w świetlicy 

szkolnej. 

6. Do zadań kierownika świetlicy należy: 

a. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym. 

b. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością 

świetlicy, takich jak roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy, 

regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia 

dzieci do świetlicy. 

c. Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli  

– wychowawców świetlicy szkolnej. 

d. Podział uczniów na grupy i przydział grup wychowawcom. 

e. Ustalanie godzin pracy wychowawców. 

f. Organizacja zastępstw za nieobecnych pracowników. 

g. Sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych godzin 

ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych. 
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h. Nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy 

szkolnej. 

i. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin. 

j. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie 

dotyczącym świetlicy. 

k. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły 

i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji 

świetlicy. 

l. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg 

zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, 

dotyczących świetlicy. 

m. Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej  

z pracą świetlicy. 

n. Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych. 

o. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym. 

p. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy 

szkolnej. 

q. Organizowanie zakupów usprawniających i podnoszących jakość pracy 

świetlicy. 

r. Realizowanie poleceń i zadań związanych z działalnością statutową szkoły 

zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora. 

7. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

a. zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

b. pomoc w nauce,  

c. warunki do nauki własnej,  

d. kulturalną rozrywkę i zabawę, 

e. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

f. rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

g. stymulowanie postawy twórczej, 

h. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

i. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji  

z rówieśnikami, 

j. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

k. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

8. Zadania nauczyciela świetlicy: 

a. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

b. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno-

wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb grupy. 

c. Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników, wykazywanie się 

inwencją twórczą. 

d. Przestrzeganie dyscypliny pracy i ustalonego w szkole czasu pracy oraz 

wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny. 

e. Systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z pracą świetlicy w tym: 

➢ dziennika zajęć, 

➢ pomocniczych kart obecności, 

➢ gromadzenie kart zgłoszeń dzieci do świetlicy oraz upoważnień do 

odbioru na zajęcia dodatkowe, 

➢ tworzenie i bieżące aktualizowanie list zawierających spis osób 

upoważniających do odbioru dziecka ze świetlicy (imię i nazwisko 
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dziecka, imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz telefon 

kontaktowy), 

f. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem 

świetlicy. 

g. Podpisanie kontraktu z wychowankami. 

h. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

i. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny uczniów.  

j. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 

k. Dbania o kulturę spożywania posiłków. 

l. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy; zagospodarowanie 

tablic na korytarzach przy salach świetlicowych. 

m. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy i innych zadań 

wynikających z potrzeb szkoły. 

n. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pedagogiem/psychologiem 

szkolnym, logopedą i pielęgniarką szkolną.  

o. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  

9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy rzeczy 

osobiste uczniów ani za wartościowe rzeczy przynoszone do dziecko do szkoły. 

10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego może 

uwzględnić opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego 

do świetlicy. 

11. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica, 

kierownika świetlicy i wychowawcę ucznia.  

12. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca 

zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:  

a. udzielenie wymaganej pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnienie jej 

poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, lekarza. 

b. wezwanie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych 

przypadkach np. jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne  

i wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna),  

c. zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia 

wychowanka,  

d. poinformowanie o wypadku kierownika świetlicy i dyrektora szkoły, 

e. sporządzenie notatki z opisem zdarzenia. 

 

§ 6 

Rodzice  

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia „Karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy” na początku roku szkolnego. Rodzice dziecka zobowiązani są 

powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich 

innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo  

i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).  

2. Każda zmianę decyzji rodziców w kwestii pobytu i trybu odbierania dziecka ze 

świetlicy rodzice składają na piśmie z datą i podpisem u wychowawców świetlicy. 

3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualnego odbioru dziecka. W przypadku kilkakrotnego spóźnienia się 
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opiekunów po wychowanka lub gdy nie ma kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka, 

wychowawca ma prawo powiadomić właściwe służby z dalszymi konsekwencjami. 

4. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców rodzice mogą wesprzeć działalność świetlicy 

dobrowolną składką wpłacaną na konto bankowe utworzone przy koncie Rady 

Rodziców. Wysokość składki ustala Rada Rodziców na początku roku szkolnego  

i podaje do wiadomości wszystkim rodzicom, którzy decydują, jaką kwotę chcą 

przeznaczyć na wsparcie świetlicy. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby 

świetlicy (materiały do prac plastycznych, gry, nagrody za udział w konkursach). 

5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas 

jego pobytu na świetlicy ze sklepiku szkolnego, automatu z żywnością oraz biblioteki 

(jeżeli jest inaczej, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu). 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. Współpraca z rodzicami: 

a. Bezpośrednia: 

➢ codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy, 

➢ w czasie zebrań z wychowawcą, 

➢ informacje telefoniczne np. o stanie zdrowia dziecka. 

b. Pisemna – poprzez dziennik elektroniczny Librus lub dzienniczek ucznia. 

 

§ 7 

Uczniowie  

  

1. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanej opieki, 

b. życzliwego traktowania, 

c. poszanowania godności osobistej, 

d. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

e. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

f. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

g. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

h. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

i. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, placu zabaw, boiska szkolnego,  

z pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, zabawek, gier i sprzętu 

audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy. 

j. uczestnictwa i udziału w organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 

3. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

a. przychodzenia do świetlicy bez odzieży wierzchniej i w obuwiu zmiennym. 

b. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

c. przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

d. współpracy w procesie wychowania i opieki, 

e. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

f. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

g. respektowania poleceń nauczyciela, 

h. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 



Regulamin świetlicy 
SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie 

 

9 
 

i. każdorazowego zgłaszania wychowawcy świetlicy potrzeby opuszczania sali 

świetlicowej  

j. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

k. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

l. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

m. należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do 

wychowawców i kolegów oraz dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów. 

n. dbania o porządek i estetykę świetlicy - porządkowania zabawek, gier odkładania 

je na miejsce po skończonej zabawie. 

o. zachowania ciszy w czasie prowadzonych zajęć i nieprzeszkadzania w zabawie 

innym. 

p. używania form grzecznościowych tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, 

do widzenia. 

4. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego oraz innych 

urządzeń typu MP3, zegarki multimedialne itp. . Dopuszczalne jest używanie telefonu 

komórkowego za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych lub w uzasadnionych 

przypadkach do kontaktu z rodzicem.   

 

§ 8 

Dokumentacja świetlicy   
 

1. W zakresie jej organizacji: 

a. Regulamin świetlicy szkolnej. 

b. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

c. Dziennik zajęć (jeden na grupę/oddział klasowy), w którym dokumentuje zajęcia 

prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć 

w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska 

uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają i tematy 

przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na 

poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy 

potwierdza podpisem.  

d. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka: 

➢ ze świetlicy do domu (imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer 

telefonu kontaktowego), 

➢ ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozaszkolne (rodzaj zajęć/firma 

prowadząca, imię i nazwisko nauczyciela/trenera) 

e. Notatki ze spotkań zespołu świetlicowego. 

f. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy. 

g. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a  uczniami. 

2. W zakresie oferty programowej: 

a. Roczny/tygodniowy plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej 

świetlicy. 

b. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej. 

 

   Regulamin opracowała: 

Monika Kotowoda 

        Zweryfikowano w zakresie ochrony danych osobowych:  

Paweł Domagała 

Inspektor Ochrony Danych 

 


