
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28  

W KATOWICACH 

 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

2. Mieści się w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym odpowiednio do realizacji 

powierzonych jej zadań. 

3. Działalnością świetlicy kieruje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły, zwany 

dalej wychowawcą świetlicy. 

4. Praca świetlicy przebiega w oparciu o własny, roczny plan pracy zatwierdzony przez 

Dyrektora szkoły. 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

1. Zapewnienie opieki uczniom: 

1.1. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych; 

1.2. po zakończeniu zajęć lekcyjnych do czasu wyjścia uczniów do domu lub 

odebrania ich przez rodziców/opiekunów prawnych (osoby upoważnionej); 

1.3. w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły;  

1.4. nie uczęszczającym na religię. 

 

2. Organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, tworzenie warunków do nauki 

własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, 

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, organizowanie 

gier i zabaw w pomieszczeniu świetlicy oraz na boisku szkolnym mających na celu 

troskę o prawidłowy rozwój fizyczny, 

4. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami  

w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, 

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu 

i środowisku lokalnym). 

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć w tym zakresie, 

7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości, 

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

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych, 



 

 

9. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu  

w świetlicy. 

10. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki w czasie spożywania obiadu w stołówce 

szkolnej. 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 

(prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych). 

3. Świetlica pracuje od godziny 6.00 do 17.00. 

4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły. 

5. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25. 

6. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów klas I – VIII. 

7. Zapisując dziecko do świetlicy szkolnej rodzic/opiekun prawny składa kartę zgłoszenia 

dziecka do świetlicy.  

8. Rodzice/prawni opiekunowie zapisanych do świetlicy dzieci deklarują w karcie 

zgłoszeniowej ich czas pobytu, formę powrotu do domu, osoby uprawnione do odbioru.  

9. W razie potrzeby w świetlicy mogą przebywać uczniowie zwolnienie z zajęć 

dydaktycznych.   

10. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewnia wychowawca świetlicy oraz nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora szkoły. 

11. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 

higienistką szkolną, dyrekcją szkoły i rodzicami/opiekunami prawnymi. 

12. Wychowawca świetlicy pracuje według ustalonych procedur. 

13. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo każdego dziecka od 

momentu jego wejścia do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swe przyjście 

i wyjście ze świetlicy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

14. Po zakończonych zajęciach, uczniowie klas I-III zostają przyprowadzeni na świetlicę przez 

wychowawcę klasy lub nauczyciela. 

15. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze świetlicy zobowiązany jest powiadomić  

o tym nauczyciela sprawującego opiekę,  

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

nie umieścił w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/ 

opiekunów prawnych dziecka i wypełni odpowiednie oświadczenie.  

17. Wychowankowie świetlicy mogą powracać do domu samodzielnie (po ukończeniu 7 roku 

życia) tylko w przypadku, gdy rodzic/opiekun dziecka zaznaczył taką wolę w karcie 

zgłoszenia lub zgłosi ten fakt wychowawcy świetlicy na piśmie opatrzonym datą  

i podpisem rodzica /opiekuna. Wychowawca odnotowuje ten fakt. 

18. Uczeń bez pisemnej zgody rodziców nie może samowolnie opuścić świetlicy. 

19. Rodzic nie może zwolnić dziecka drogą telefoniczną, respektowane będą tylko zwolnienia 

pisemne. 

20. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godziny 17.00 

wychowawca świetlicy zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się  

z rodzicem/ opiekunem prawnym celem wyjaśnienia sytuacji. W razie niemożności 

odebrania dziecka przez prawnych opiekunów wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt 

Dyrektorowi szkoły oraz odpowiednim organom i sporządza notatkę służbową. 



 

 

21. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka osobie: - obcej, która nie posiada 

upoważnienia lub odmawia okazania dowodu osobistego; - będącej pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków. W takiej sytuacji zawiadamiany jest Dyrektor szkoły  

i odpowiednie organy. 

22. W przypadku nagłej choroby dziecka wychowawca świetlicy kontaktuje się z pielęgniarką 

szkolną. W razie nieobecności pielęgniarki oraz konieczności powiadamia rodziców/ 

prawnych opiekunów celem wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły, a gdy ten kontakt 

jest niemożliwy – odpowiednie służby medyczne /wezwanie karetki/. 

23. Wszelkie informacje dotyczące dziecka, uczęszczającego do świetlicy szkolnej, 

przekazywane będą w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą dziennika elektronicznego 

Vulcan. 

 

Wychowankowie świetlicy 

 

1. Uczeń po przybyciu na świetlicę szkolną zobowiązany jest zapisać się u wychowawcy 

świetlicy. 

2. Obowiązki  i prawa dziecka zapisanego do świetlicy określa wewnętrzny regulamin 

świetlicy. Dzieci są zobowiązane do jego przestrzegania. 

3. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy 

zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, 

wychowawcą, pedagogiem), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość 

uczęszczania na świetlicę może być zawieszona. 

4. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy 

świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie 

i zabezpieczenie. 

5. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, itp.  

W uzasadnionych sytuacjach wychowawca może wyrazić zgodę na skorzystanie  

z telefonu celem kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym. 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów. 

 

Obowiązki nauczyciela-wychowawcy świetlicy 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. Grupa świetlicowa nie może przekraczać 25 osób 

na jednego wychowawcę. 

2. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:  

1. Współpraca z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

2. Dbanie o aktualny i estetyczny wygląd świetlicy, 

3. Realizacja całorocznego planu pracy, 

4. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez uczniów z wyposażenia 

świetlicy, 

5. Zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów, 

6. Współpraca z wychowawcami i rodzicami, 

7. Prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy, 

8. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń oraz terenu, na którym przebywać 

mają dzieci - zauważone usterki zgłasza Dyrekcji szkoły, 



 

 

9. Prowadzenie ewidencji grupy świetlicowej za którą w danym momencie 

odpowiada.  

Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy mają obowiązek respektowania treści regulaminu 

świetlicy. 

2. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej mają prawo do uzyskania 

informacji o pobycie i funkcjonowaniu w świetlicy ich dziecka. 

3. Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami świetlicy poprzez: 

1. Osobisty kontakt i rozmowy podczas odbioru dzieci ze świetlicy, 

2. Korespondencję poprzez zeszyt korespondencji ucznia/ dziennik elektroniczny Vulcan 

4. Rodzice mogą wspomagać działalność świetlicy poprzez darowizny na rzecz świetlicy 

(materiały papiernicze, plastyczne, gry planszowe, gry dydaktyczne, itp). 

 

Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

wychowawca świetlicy szkolnej w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

2. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 listopada 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w uczniowie klas I-VIII. 

2. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową przez 

rodzica/opiekuna prawnego do wychowawcy świetlicy. 

 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 

 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko przed lekcjami do szkoły jest zobowiązany 

przyprowadzić je bezpośrednio do świetlicy szkolnej celem zapisania dziecka  

u wychowawcy świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swe przyjście i wyjście ze 

świetlicy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone 

do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

2. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły jest zobowiązany dopilnować, aby dziecko zgłosiło 

swoje wyjście wychowawcy świetlicy. 

3. Do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej są upoważnieni rodzice/ opiekunowie prawni oraz 

osoby wyznaczone w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

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

nie umieścił w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wypełni odpowiednie oświadczenie. 

5. Wychowankowie świetlicy mogą powracać do domu samodzielnie (po ukończeniu 7 roku 

życia) tylko w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka zadeklarował taką wolę  

w karcie zgłoszenia lub w wyjątkowych sytuacjach dostarczy taką prośbę na piśmie 

opatrzonym datą i podpisem rodzica /opiekuna prawnego. Wówczas rodzic jest 

odpowiedzialny za jego powrót do domu od momentu opuszczenia szkoły. 

6. Uczeń bez pisemnej zgody rodziców nie może samowolnie opuścić świetlicy. 

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie 

odebrali dziecka po godzinach pracy świetlicy szkolnej 

1. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub osób upoważnionych do odbioru  o miejscu 

przebywania dziecka, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 

2. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub opiekunami dziecka powiadomienie 

odpowiednich organów.             

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu. 

4. W przypadku drugiego nieuzasadnionego pozostawienia dziecka  w świetlicy uczeń zostaje 

zawieszony w prawach uczestnika świetlicy.  

 

 

Procedura ewidencjonowania wyjść i powrotu uczniów w trakcie opieki  świetlicowej 

 

1. Uczniów klas I przebywających w świetlicy w godzinach porannych na zajęcia lekcyjne 

zaprowadza wychowawca świetlicy lub wychowawca klasy. Wychowawca świetlicy 

odnotowuje godzinę opuszczenia świetlicy przez uczniów. 

2. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie klas I-III zapisani do świetlicy szkolnej 

są przyprowadzani do niej przez wychowawcę klasy lub nauczyciela prowadzącego 



 

 

zajęcia w klasie. Wychowawca świetlicy odnotowuje godzinę przyjścia ucznia do 

świetlicy 

3. Uczniowie klas starszych zapisani do świetlicy szkolnej udają się na świetlicę 

samodzielnie, zapisując się u wychowawcy świetlicy (wychowawca świetlicy odnotowuje 

ten fakt w dzienniku). 

4. Uczniowie klas starszych przebywający w świetlicy, opuszczają świetlicę szkolną 

samodzielnie udając się na zajęcia lekcyjne o wyznaczonej godzinie po zakomunikowaniu 

wyjścia wychowawcy świetlicy (wychowawca świetlicy odnotowuje ten fakt  

w dzienniku). 

5. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty, uczniowie 

pozostają pod opieką osób prowadzących te zajęcia. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników tych zajęć.  

6.   Osoba prowadząca zajęcia, odbiera i przyprowadza uczniów ze świetlicy/sali lekcyjnej   

      zgodnie z listą uczniów uczestniczących w zajęciach, a wychowawca świetlicy  

      odnotowuje ten fakt w dzienniku.  

7.   Uczniowie klas IV - VIII udają się na ww. zajęcia samodzielnie po uprzednim zgłoszeniu    

      wyjścia wychowawcy świetlicy który odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której 

zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych 

środków odurzających 

 

1. Powiadomienie Dyrektora szkoły lub pedagoga. 

2. Przeprowadzenie rozmowy dotyczącej odpowiedzialności za dziecko. 

3. Zawiadomienie innych upoważnionych opiekunów, aby odebrali dziecko. 

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby do odbioru dziecka zawiadomienie właściwych 

organów. 

5. Wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, co do której zachodzi 

podejrzenie o stanie nietrzeźwości lub wpływu innych środków odurzających. 

 

 


