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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 42  

we Wrocławiu 
 
 

 
§ 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. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. 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 inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 
4. 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 

 
1. Nauczyciel-wychowawca 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, 
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l) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 
szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

m) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

n) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 
rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego 

 
§ 3. 

 
Założenia organizacyjne 

 
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7:00 do 17.00. 
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie przekracza 25 osób. 
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 
5. W kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy, w przypadku samodzielnego jej 

opuszczania, rodzice określają dokładną godzinę, o której dzieci mogą wychodzić ze 
szkoły. W przypadku kiedy trudno jest dokładnie określić czas wyjścia dopuszczalne 
jest korzystanie z określeń „bezpośrednio po lekcjach” lub „bezpośrednio po obiedzie” 

6. Do odbioru dziecka ze świetlicy są upoważnieni rodzice/prawni opiekunowie oraz 
osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez  osobę, której rodzic nie 
upoważnił w  karcie zgłoszeniowej, odbywa się to wyłącznie na podstawie pisemnego 
upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów, lub na podstawie wiadomości 
przesłanej przez platformę Librus. 

8. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 
według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w 
ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

9. Po godzinach pracy świetlicy nauczyciele nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą 
za nie odpowiedzialności. 

10. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową i roczną ocenę z zachowania. 
Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania, uwzględnia opinię nauczyciela- 
wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy 

11. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko odebrane ze świetlicy 
lub za zgodą rodziców samodzielnie opuszczające świetlicę, a pozostające nadal na 
terenie szkoły. 

12. Okresową lub całkowitą rezygnację ze świetlicy należy zgłosić na piśmie 
nauczycielom-wychowawcom świetlicy. 
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13. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń 
mobilnych, w wyjątkowych przypadkach wychowawca skontaktuje się z rodzicem lub 
udzieli zgody uczniowi na kontakt. 

14. Za zniszczenia dokonane przez dzieci w czasie przebywania ich w świetlicy, 
odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są do naprawienia lub zrekompensowania 
szkód. 

§ 4 

Sytuacje wyjątkowe 

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie  nauczyciel-wychowawca świetlicy 
zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi 
(opiekunowi) ucznia. 

2. Nauczyciel-wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo 
wypadkowi. 

3. W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17:00 nauczyciel-
wychowawca  podejmuje następujące działania:  

a) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami 
upoważnionymi do odbioru dziecka 

b) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 
(opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia 
dyrekcję szkoły a następnie policję 

c) sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona 

zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:  
a) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 
b) nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w 

przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską 
c) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę 

upoważnioną 
d) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić 

policję lub straż miejską 
e) nauczyciel -wychowawca sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia 

i podjętych działań. 
 

§ 5. 
 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 
 

1. Wychowanek ma prawo do:  
 
a) właściwie zorganizowanej opieki, 
b) życzliwego traktowania, 
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c) poszanowania godności osobistej, 
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 
e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
g) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 
 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  
 
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 
c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 
f) wykonywania  poleceń nauczyciela, 
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 
i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 
j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
 

§ 6. 
 

Działanie świetlicy w związku z wystąpieniem sytuacji  epidemiologicznej 
 

 
1. Uczniowie objęci są opieką nauczycieli-wychowawców świetlicy, którzy zobowiązani 

są do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz stworzenia im możliwie jak 
najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  

2. W każdej sali świetlicowej są rozmieszczone środki do dezynfekcji rąk, w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

3. Pomieszczenia świetlicowe  są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

4. W świetlicy obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: 
- przed wejściem do świetlicy dziecko dezynfekuje ręce pod nadzorem nauczyciela-
wychowawcy, 
- zajmuje wyznaczone miejsce w celu zachowania dystansu, 
- dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

5. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczonymi warunkami 
lokalowymi, rodzice proszeni są o pozostawianie  dzieci w świetlicy na jak najkrótszy 
czas. 
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6. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie telefonicznej, 
lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7. Zajęcia prowadzone w świetlicy obejmują zadania opiekuńcze, wychowawcze i 
dydaktyczne wynikające z ogólnego planu pracy świetlicy. 

8. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych przyborów 
szkolnych uczniowie nie przynoszą swoich zabawek, a osobistych przyborów 
szkolnych nie pożyczają sobie nawzajem.  

9. W sali, w której przebywa grupa, uczniowie nie mogą korzystać z  przedmiotów i 
sprzętów, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować (np. dywany, 
pluszowe zabawki, gry planszowe, puzzle).  

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym, placu zabaw w 
wyznaczonych grupach 

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się 
do poleceń nauczyciela-wychowawcy. 

 


