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Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje 

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

opiekuńczych przyjętych w Programie Wychowawczym Szkoły. 
 
Cele i zadania świetlicy 
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej 

i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy:  
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych;  
3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków; 

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;  
5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 

 
Organizacja pracy w świetlicy 
1. Różnorodne zajęcia świetlicowe mają na celu kształcenie umiejętności zgodnych 

z podstawą programową dla klas I-III i IV- VI.  
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.  
3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

w szkole oraz dniach wolnych od zajęć dydaktycznych ujętych w kalendarzu szkolnym na 
dany rok szkolny.  

4. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 18:00. 

5. Czas i godziny pracy dostosowane są do planu zajęć dydaktycznych uczniów.  
6. Świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej świetlicy. 
 
Wychowankowie świetlicy 

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. Rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez 
wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.  

3. W deklaracji zgłoszeniowej umieszczane są dane osób upoważnionych do odbioru dziecka 
ze świetlicy.  

4. W deklaracji rodzice (prawni opiekunowie) umieszczają istotne informacje na temat stanu 
zdrowia dziecka.  

5. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy 
szkolnej rodzice mają obowiązek zgłosić pisemnie.  

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka 
inną osobę niż wymienione w deklaracji.  
7. Dzieci nie mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów, osoby 
upoważnione) będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających. W sytuacji konfliktowej może zostać wezwana Policja w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości.  
8. Rodzice (prawni opiekunowie, osoby upoważnione) mają obowiązek przestrzegania czasu 

pracy świetlicy. W przypadku możliwego spóźnienia rodzice (prawni opiekunowie, osoby 

upoważnione) są zobowiązane do powiadomienia o tym wychowawców świetlicy. 
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W przypadku, gdy dziecko pozostaje w świetlicy po godzinach jej pracy, tzn. po godzinie 

18:00, a rodzice nie zgłosili nagłego przypadku, dyżurny wychowawca powiadamia 

Policję, która następnie przewozi dziecko ze szkoły do placówki wsparcia dziennego.  
9. Wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez dzieci w świetlicy 

po zakończeniu zajęć świetlicowych.  
10. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową i roczną ocenę zachowania. 

Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na koniec semestru uwzględnia opinię 
wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.  

11. Rodzice regularnie uiszczają dobrowolnie zadeklarowaną miesięczną opłatę do kasy rady 
rodziców na zakup materiałów i przyborów do zajęć z dziećmi w wysokości 
zaproponowanej przez radę rodziców.  

12. Opuszczanie sali przez dzieci np. do toalety, sklepiku jest możliwe po wyrażeniu zgody 
wychowawcy.  

13. Wychodzenie na obiad i na boisko odbywa się pod opieką wychowawcy. 
 

Pracownicy świetlicy 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele – wychowawcy.  
2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.  
3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy 

i nauczycieli – wychowawców. 

 

Dokumentacja świetlicy 

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy; 

2) grafik pracy nauczycieli – wychowawców; 

3) plan uroczystości świetlicowych; 

4) zadania świetlicy; 

5) grafik kół świetlicowych; 

6) regulamin świetlicy; 

7) dzienniki zajęć. 

2. W dziennikach zajęć wychowawcy zobowiązani są do wpisywania obecności na każdej 

godzinie. 

3. Wyjście ze świetlicy na zajęcia dodatkowe zaznaczane są w dzienniku zajęć symbolami: 

np. L – logopedia. 

 

 


