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 Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 

opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły, programie 

wychowawczym i programie profilaktycznym szkoły .

 Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez 

rodziców/prawnych opiekunów.

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Cele i zadania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy
1. Integracja społeczności świetlicowej, wytwarzanie klimatu sprzyjającego 

powstawianiu emocjonalnych więzi wśród wychowanków.

2.  Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.

3. Nauka współpracy i współzawodnictwa.

4. Wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych w świetlicy i poza nią.

5. Poznawanie i umacnianie dobrego i kulturalnego zachowania.

6. Uczenie samodyscypliny i organizacji czasu wolnego.

7. Odkrywanie i rozwijanie różnorodnych talentów u dzieci.

8. Ukazywanie indywidualnych zalet i mocnych stron dzieci.

9. Nauka wspólnej zabawy, rozwiązywania konfliktów.

10. Przypominanie uczniom o ich prawach oraz obowiązkach.

11. Zdobywanie nawyku porządkowania miejsca pracy i zabawy.

12. Powtarzanie zasad bezpieczeństwa w szkole(pomieszczenia świetlicy, sale zabaw, 

jadalnia, boisko) oraz poza nią (wakacje, ferie).

13. Poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



14. Promowanie zdrowego stylu życia (ruch, higiena, odpoczynek, zdrowe żywienie).

15. Rozwijanie umiejętności efektywnego i zdrowego odpoczynku.

16. Wzbudzanie szacunku i zainteresowania światem przyrody.

17. Propagowanie ekologicznych zachowań.

18. Wspieranie wychowanków w pokonywaniu trudności szkolnych.

19. Rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki.

20. Kształtowanie nawyków czytelniczych i wzbudzanie szacunku do książek.

21. Budowanie postaw obywatelskich, rozbudzanie patriotyzmu.

22. Poznawanie tradycji i zwyczajów polskich .

Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.45-7.45 i 11.30-16.30.

2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się na początku roku szkolnego.

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy 

świetlicy lub ze strony internetowej szkoły).

3. Świetlica prowadzi rejestr frekwencji uczniów na każdej godzinie lekcyjnej.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy. 

5. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

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

rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli dziecko dostarczy 

pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzic zgłosi 

tę informację telefonicznie wychowawcy.

8. Wychowawcy świetlicy uwzględniają telefoniczne zgłoszenia od rodziców tylko 

na podstawie pisemnej zgody rodziców (zawartej w Karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy).

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 



o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10. Rodzice, którzy zgłosili dziecko do codziennej opieki w świetlicy zobowiązani 

są do zgłaszania wychowawcy świetlicy każdej nieobecności dziecka (zasada ta nie 

dotyczy sytuacji kiedy dziecko jest nieobecne w szkole).

11. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w materiały do zajęć.

12. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP 

oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 

szkolnym oraz wychowawcami klas.

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka 

uczęszczającego do świetlicy.

15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na placu 

zabaw.

16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze 

świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

17. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin 

pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

Dokumentacja
1.Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

2.Dzienniki zajęć.

3.Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy.

4. Ramowy rozkład dnia.

6. Regulamin świetlicy.

Regulamin Wewnętrzny Świetlicy
1. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

2. Wszystkie dzieci mają prawo do udziału we wszystkich organizowanych 

zajęciach, zabawach i imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.



3. Uczniowie, którzy mają wolną godzinę lekcyjną mają obowiązek przyjść do 

świetlicy.

4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania zadań 

domowych.

5. Dzieci w świetlicy starają się stwarzać atmosferę życzliwości.

6. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie, używamy słów: „dzień dobry”, 

„do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” - w odpowiednich 

sytuacjach.

7. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz 

innych przedmiotów przyniesionych z domu. Za urządzenia techniczne oraz 

zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8. Świetlicy nie można opuszczać bez wiedzy i zgody wychowawcy. Uczeń ma 

obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.

9. Osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć 

pisemną zgodę rodziców.

10.Dzieci mają prawo korzystać z gier, zabawek oraz sprzętu sportowego zgodnie 

z przeznaczeniem.

11.Dzieci mają prawo w świetlicy rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania 

poprzez aktywność w ulubionej przez siebie dziedzinie.

12.Należy dbać o wyposażenie świetlicy.

13.Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek we wszystkich 

pomieszczeniach świetlicy i innych salach w których prowadzone są zajęcia 

(ładnie układamy plecaki i buty; zabawki, którymi się bawimy po zabawie 

odkładamy na miejsce, sprzątamy po skończonej pracy).

14.W świetlicy obowiązują zmienne buty.

15.Dzieci szczególnie wyróżniający się dobrym zachowaniem i aktywnym 

udziałem w zajęciach mogą zostać nagrodzeni. Za nieprzestrzeganie 

regulaminu świetlicy uczeń może zostać ukarany.


