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W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-
opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

I. CELE I ZADANIA  ŚWIETLICY 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do rekreacji i rozwijania 
zainteresowań. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

• kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

• wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, 

• współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy, 

 

II. ORGANIZACJA  PRACY  W  ŚWIETLICY 

1. Świetlica organizuje zajęcia w  grupach wychowawczych. Ilość grup ustalana jest corocznie 
według zgłoszonego zapotrzebowania. 

2. Świetlica zorganizowana jest w 3 budynkach, 1) przy ul. Kwiatowej w Mysiadle, 2) przy ul. 
Ogrodowej w Mysiadle 3) w filii w Zgorzale – Szkoła Podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi oraz klasami 1- 3, chyba że organizacja w danym roku szkolnym zmienia 
układ grup wiekowych. 

3. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 uczniów. 

4. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 
dzieci. 

5. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 18:00. Czas i godziny pracy dostosowane są 
do potrzeb wychowanków i rodziców. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Świetlicy oraz Programu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W świetlicy funkcjonują Procedury regulujące szczegółowo działania podejmowane 
w sytuacjach szczególnych. 
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III. WYCHOWANKOWIE  ŚWIETLICY 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Mysiadle, począwszy od klasy 1. 

2.  Świetlica zapewnia również opiekę uczniom: 

- nie uczęszczającym na zajęcia religii i/lub etyki, 

-oczekującym na dodatkowe zajęcia edukacyjne, specjalistyczne i rozwijające 
zainteresowania, 

- korzystającym z dowozu szkolnym autobusem, 

- nie uczestniczącym w wycieczkach klasowych. 

3. Uczniowie przyjmowani są  do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 
(opiekunów) dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY. 

4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin 
Świetlicy. 

 

IV. PRACOWNICY  ŚWIETLICY 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy oraz kierownik świetlicy szkolnej. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.  

3. Nauczyciele świetlicy bezpośrednio podlegają kierownikowi świetlicy. 

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli-
wychowawców oraz kierownika świetlicy. 

 

V.   DOKUMENTACJA 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 
 

1. Roczny plan pracy świetlicy 

2. Roczny program zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli świetlicy 

3. Regulamin świetlicy szkolnej 

4. Dziennik zajęć (jeden na grupę) 

5. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy 

6. Ramowy rozkład dnia 

7. Listy obecności 

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej oraz Roczny program zajęć dydaktyczno-
wychowawczych nauczycieli świetlicy są spójne ze statutem szkoły, programem 
wychowawczo-profilaktycznym oraz uwzględniają wnioski Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców. 



Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w  Mysiadle 

 

 

 

4 

 

 

VI. WEWNĘTRZNY REGULAMIN POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają tylko za uczniów, którzy samodzielnie zgłoszą się do 

świetlicy przed lub po zajęciach lekcyjnych lub zostaną przyprowadzeni przez nauczyciela. 

4. Dzieci uczęszczające do świetlicy zostają zapoznane przez nauczycieli świetlicy z zasadami 

bezpieczeństwa oraz zasadami ewakuacji w przypadku alarmu  przeciwpożarowego  

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw, hali 

gimnastycznej czy boisku szkolnym.  

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy. 

7. W pracy z dziećmi na terenie szkoły wychowawcy świetlicy współpracują z zespołem do 

spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wychowawcami klas oraz innymi 

nauczycielami.  

8. W świetlicy dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych, dzieci mają możliwość  

odbierać połączenia telefoniczne i dzwonić do rodziców/opiekunów wg zasad określonych 

w kontrakcie świetlicowym w danym roku szkolnym 

9. Uczniowie posiadający sprzęt elektroniczny służący do gier (w tym telefony komórkowe) 

mogą z niego korzystać wg zasad określonych w kontrakcie świetlicowym w danym roku 

szkolnym. 

10.  W wyznaczonym dniu uczniowie mogą przynosić do świetlicy swoje zabawki, gry itp..  

11.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za żadne przyniesione do niej przedmioty. 

12.  Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu. Może to uczynić telefonicznie tylko kontaktując się z nauczycielem świetlicy i 

podając dane osoby, która odbierze dziecko.  

13. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA. Osoby niepełnoletnie 

odbierające dzieci muszą okazać pisemne upoważnienie od rodziców dziecka. 

14.  W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie 

od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i okaże dowód tożsamości. 

15. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o tym fakcie. 

16.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych godzin pracy 

świetlicy.  

17. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej w celu 

powrotu do domu oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku 

życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego) 
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18. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się oraz 

akceptują Regulamin Świetlicy Szkolnej (regulamin dostępny jest: na stronie internetowej 

szkoły, na tablicy świetlicy w STREFIE RODZICA,  do wglądu w momencie zapisu u nauczycieli 

świetlicy). 

19. W sytuacjach kryzysowych (w tym w okresie zagrożenia epidemiologicznego) dodatkowe 
zasady bezpieczeństwa regulują zarządzenia wydane przez Dyrektora szkoły oraz  
procedury  wprowadzone w szkole w tym zakresie. 

          
       
 


