
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 WE WROCŁAWIU 

 

I   CELE I ZADANIA ŚWIETLICY: 

 
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji 

społecznych. 
2. Do zadań świetlicy należy: 

 Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

 Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

 Organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce, 

 Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i dbałości o zachowanie 

zdrowia, 

 Integracja uczniów, 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy, 

 Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności, 

 Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i produktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele 
wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo – wychowawczych 

wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. 

 

II   KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO ŚWIETLICY 
 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VI,  którzy muszą przebywać 
 w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów). 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców( opiekunów) dziecka poprzez złożenie dokumentów: 

 Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, 

 Zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających zatrudnienie rodziców/opiekunów. 

       3. Decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje kierownik świetlicy           

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

III   ORGANIZACJA  PRACY W  ŚWIETLICY 
 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku: 

 Przed lekcjami od godziny 6.30 do 8.00, 

 Po lekcjach od godziny 11.35 do 17.00. 

2. Rodzice( prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są 

do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy do godziny 17.00: 

 Trzykrotne nieodebranie dziecka na czas spowoduje skreślenie go z listy 

uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

 Dzieci nieodebrane do godziny 17.00 wpisywane będą do zeszytu spóźnień, 

 W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienia odbioru dziecka, rodzic 

powinien niezwłocznie powiadomić świetlicę. 

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku 

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy do jego 

niezwłocznego odebrania. 
4. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Nie podlega opiece 

wychowawców dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy przed lub po 

lekcjach. 



5. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których 

dane są wpisane do oświadczenia zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

6. Wychowanek może opuścić samodzielnie świetlicę po wcześniejszym zwolnieniu pisemnym 
rodziców/opiekunów dziecka. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, 

uczeń powinien posiadać stosowną informację na piśmie od rodzica/opiekuna o konieczności 

zwolnienia z czytelnym podpisem i datą. 
7. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców o samodzielnym powrocie ze świetlicy 

do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy lub opiekunowi pełniącemu dyżur. 

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

domu. 
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy szkolnej. 

10. Kierownik świetlicy zastrzega sobie możliwość zmiany przydziału danej klasy, do innej grupy 
świetlicowej w pierwszych dnia września, jeżeli zaistnieje taka konieczność, ze względów 

organizacyjnych. 

11. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy ma możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej: 

 Obiad konsumuje pod opieką wychowawcy, 

 Bloczki obiadowe przechowuje wychowawca grupy, 

 Dzieci spożywają obiad w godzinach od 12.00 do 14.30, 

 O chorobie dziecka i niemożliwości skorzystania z obiadu, rodzic zgłasza 

telefonicznie ajentowi stołówki z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem 

telefonu 71 79 48 133. 

12. Przez cały rok obowiązuje obuwie zamienne. 

13. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione 
przez uczniów ( telefony komórkowe, drogie zabawki,  pieniądze itp..). 

14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, fakt 

ten zgłasza pisemnie kierownikowi świetlicy. 
 

IV ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO 

 
1. Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę: 

 Samodzielnie, jeżeli: 

 
 Czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami, dzień 

tygodnia, dokładna godzina, 

 Rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka poza szkołą ( po zajęciach w świetlicy), 
 Dziecko ukończyło 7 lat. 

 

 Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli: 

 
 Dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła co 

najmniej 13 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica, 

 Rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka poza szkołą ( po zajęciach w świetlicy). 

 

 Odebrane przez osoby upoważnione: 

 

 Poza rodzicami dziecko mogą odebrać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie 
pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych. 

 Na zajęcia dodatkowe, jeżeli: 

 Rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy na zajęcia 

pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły lub poza nią, podając dokładną godzinę 
rozpoczęcia i zakończenia zajęć, rodzaj zajęć, dzień tygodnia i lokalizację. 



V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
 

1. W godz. 8.00 – 9.30 świetlica współpracuje z biblioteką szkolną w celu zapewnienia opieki 

uczniom klas IV – VI  rozpoczynającym lekcje od drugiej lub trzeciej godziny lekcyjnej. 
 

2. W godzinach porannych, świetlica zapewnia doraźnie opiekę dzieciom, które wymagają 

opieki ze względu na wcześniejsze przyjście do szkoły. Warunkiem skorzystania z porannej 

opieki jest wpisanie dziecka  do księgi obecności. 
 

3. Sprawy nieuregulowane w regulaminie świetlicy, rozpatruje indywidualnie na wniosek 

rodziców kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 


