
     Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza
           w Brwinowie 

 Regulamin 
oraz procedury obowiązujące 

w świetlicy szkolnej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Brwinowie
Postanowienia ogólne

Świetlica jest wewnątrzszkolną instytucją wychowawczą wspomagającą i 

uzupełniającą pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, 

oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. W świetlicy 

zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego przez  wychowawców świetlicy.

Cele i zadania świetlicy

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie 

warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań

i uzdolnień  wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji 

społecznych.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach 

lekcyjnych,

 Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do 

nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów,

 Organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez 

organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz dostarczenie 

dzieciom rozrywki i relaksu;

 Stworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze, 

organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie 

nawyków kulturalnego życia codziennego;

 Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie 

nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie 

zdrowia;

 Rozwijanie samodzielności i samorządności;

 Integracja uczniów;

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy;

 Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz 

instytucjami społecznymi;

 Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywanie wyżej

wymienionych zadań;

Pracownicy świetlicy

Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy – członkowie Rady 

Pedagogicznej.
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Założenia organizacyjne

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 

7:00 – 17:30.

2. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas I – III .

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie 

karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej, które wypełniają 

rodzice/ prawni opiekunowie.

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy 

wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod 

opieką jednego wychowawcy. 

5. Przyjęcia do świetlicy szkolnej odbywają się w miarę posiadanych 

wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają uczniowie obydwojga rodziców 

pracujących.

6. Świetlica wymaga pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych 

opiekunów o sposobie samodzielnego  opuszczania świetlicy przez 

dziecko.

7. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są przyprowadzani i 

odbierani osobiście przez osoby upoważnione.

8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo 

dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do 

niej po lekcjach.

9. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych 

swoich dzieci.

10. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do 

przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu

stanowiącego wyposażenie świetlicy.

11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci 

zabawki  i wartościowe przedmioty.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują 

aię w procedurach obowiązujących w świetlicy.

Prawa ucznia w świetlicy

Uczeń ma prawo do:

 znajomości swoich praw i obowiązków,

 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych 

zajęciach, zabawach i imprezach,

 rozwijania samodzielności, samorządności oraz 

społecznej aktywności,

 rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień,

 życzliwego, podmiotowego traktowania,

 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

 korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów 

plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.
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Obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

Uczeń ma obowiązek:

 dbać o ład i porządek,

 zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu,

 zgłaszać się do świetlicy szkolnej w celu zapisania się i 

wypisania ze świetlicy,

 informować każdorazowo o swoim wyjściu ze świetlicy,

 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz 

pozostałych pracowników szkoły,

 meldować natychmiast o wszelkich wypadkach oraz złym 

samopoczuciu,

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

 zachowywać się kulturalnie w świetlicy.

Finansowanie świetlicy szkolnej

Świetlica dla klas I-III jest bezpłatna. Rodzice dofinansowują działalność 

świetlicy w formie dobrowolnej składki. Wysokość składki jest ustalana przez

rodziców/ prawnych opiekunów oraz wychowawców świetlicy na pierwszym 

zebraniu we wrześniu. Dobrowolna wpłata przeznaczona jest w całości na 

potrzeby świetlicy (zabawki, art. plastyczne, gry, nagrody konkursowe itp.). 

Rodzic ma prawo wglądu w wydatki świetlicy.

Współpraca z rodzicami 

Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym rodzice uczniów 

korzystających ze świetlicy wybierają spośród siebie Komitet Rodzicielski, 

który będzie współpracować z wychowawcami świetlicy.Komitet 

Rodzicielski ma prawo opinowania i wnioskowania w sprawach świetlicy.

Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Regulamin świetlicy szkolnej.

2. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej.

3. Roczny plan pracy opiekuńczo – wchowawczej świetlicy.

4. Miesięczny i tygodniowy plan pracy świetlicy.

5. Rozkład dnia pracy świetlicy.

6. Dziennik zajęć.

7. Lista obecnośći uczniów.

8. Zeszyt notatek służbowych, informacji o uczniach, rejestr kontaktów z

rodzicami.

9. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

10. Karty osób upoważnionych do odbioru dziecka.
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11. Karta zajęć pozalekcyjnych.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (podanie oraz wypełniona 

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) składanego corocznie 

u wychowawców świetlicy.

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/ 

prawni opiekunowie w terminie do 2 września  danego roku 

szkolnego u wychowawcy właściwej świetlicy, podając imię i 

nazwisko dziecka, kontaktowy numer telefonu oraz dane osób 

upoważnionych do odbioru dziecka.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązni są dopełnić obowiązku 

pełnego zapisu dziecka do świetlicy szkolnej poprzez dostarczenie 

kompletu wypełnionych dokumentów najpóźniej 7 dni od daty 

zgłoszenia, pod rygorem skreślenia dziecka z listy uczestników 

świetlicy.

4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub ze strony 

internetowej szkoły..

5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z  klas I – III, w szególności 

rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych, 

wychowawczo zaniedbanych, dojeżdzających autobusem szkolnym.

6. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do 

rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

7. Przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej poprzedza rozpatrzenie podania

wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

przez komisję kwalifikacyjną w składzie: wychowawcy swietlicy i 

pedagog szkolny.

8. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny 

przekraczać 25 wychowanków.

9. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały 

złożone po przewidzanym w regulaminie terminie, następuje do 15 

września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości 

wolnych miejsc.

10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do 

wychowawcy świetlicy. Data rezygnacji zostanie wpisana do karty 

ucznia.

11. W przypadku kiedy nieobecność ucznia na świetlicy przekracza 30 dni

i nie jest spowodowana chorobą dziecka, wychowawca świetlicy ma 

prawo wypisać dziecko ze świetlicy po uprzednim powiadomieniu 

rodziców/ opiekunów prawnych.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane 

osobiście przez rodziców/ opiekunów prawnych/osoby upoważnione z

sali świetlicowej.
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2. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, 

które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do 

swietlicy.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za

dziecko przyprowadzone przed otwarciem świetlicy.

4. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania 

godzin pracy świetlicy (7:00 - 17:30).

5. Każdorazowe odebranie dziecka po godz. 17:30 potwierdzone jest 

czytelnym podpisem rodzica lub osoby upoważnionej. 

6. Dopuszczalne są 2 spóźnienia w ciągu okresu semestralnego. Trzecie 

spóźnienie skutkuje natychmiastowym zawieszeniem dziecka w 

prawch uczestnika świetlicy. 

7. Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się na listę obecności 

tzn.podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz 

klasę, do której chodzi.

8. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy wypisuje się z listy obecności 

tzn.podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do domu.

9. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do

poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10. Dzieci, które uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na 

terenie szkoły lub poza nią, muszą mieć wypełnioną kartę zajęć 

pozalekcyjnych. W innym wypadku nie zostaną one wypuszczone ze 

świetlicy szkolnej.

11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które nie zgłosiły 

się do świetlicy szkolnej przed zajęciami lekcyjnymi 

(pozalekcynymi) lub po nich.

12. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę pełnoletnią 

wskazaną przez rodziców / prawnych opiekunów w karcie osób 

upoważnionych do odbioru dziecka. W przypadku odebrania 

dziecka przez osobę niewskazaną w karcie , dziecko musi posiadać 

upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców/ 

opiekunów prawnych. W upoważnieniu powinna znajdować się 

czytelna data, imię i nazwisko dziecka, imię

 i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. 

Upoważnienie takie zostaje dołączone do karty osób upoważnionych 

do odbioru dziecka.

13. W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią 

(rodzeństwa), wyjście dziecka będzie traktowane jako samodzielne 

wyjście ze świetlicy szkolnej. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą 

całkowitą odpowiedziałność za dziecko.

14. Dzieci do ukończenia 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez 

osoby pełnoletnie.

15. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej  nie może być w danym 

dniu przyjęte powtórnie.

16. Jeżeli dziecko samodzielnie powraca do domu, rodzice/prawni 

opiekunowie muszą zaznaczyć w karcie osób upoważnionych do 

odbioru dni i godziny wyjścia dziecka oraz podpisać się, iż ponoszą 

całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
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17. Dzieci nie będą wypuszczane ze świetlicy na żadną prośbę 

telefoniczną, ani w przypadku informacji słownej samego dziecka 

lub innej, nieupoważnionej osoby.

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze 

świetlicy do godziny 17:30

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami

dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

2. Ustala  jak  najszybszy  czas  odbioru  dziecka  nie  przekraczjący  30

minut.

3. Godzinę  odbioru  dziecka  wychowawca  świetlicy  wpisuje  na  listę

obecności  obok  której  /prawny  opiekun  prawny  składa  czytelny

podpis.

4. Gdy  taka  sytuacja  powtarza  się,  rodzic  zostaje  pouczony,  iż  w

przypadku  dalszego  nieterminowego  odbierania  dziecka,  może  ono

zostać  przekazane  pod  opiekę  odpowiednim  organom  (policja).

Wychowawca sporządza notatkę w rejestrze kontaktów z rodzicami,

przy której rodzic /opiekun prawny/ składa czytelny podpis.

5. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami

bądź  opiekunami  dziecka,  nauczyciel  informuje  dyrektora  szkoły  o

zaistniałej sytuacji.

6. Nauczyciel  jest  zobowiązany do wezwania  policji  w celu  ustalenia

pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnieniu uczniowi dalszej

opieki.  Do  czasu  ustalenia  miejsca  pobytu  dziecko  pozostaje  pod

opieką  nauczyciela  i  funkcjonariusza  policji.  Po  ustaleniu  miejsca

pobytu  opiekunów  policja,  w  obecności  nauczyciela  ,  przekazuje

ucznia opiekunowi /rodzicowi .

7. W  przypadku  braku  możliwości  niezwłocznego  ustalenia  miejsca

pobytu rodziców/opiekunów  dziecko przekazane jest policji w celu

zapewnienia  opieki  przez  właściwy  ośrodek  opiekuńczo  –

wychowawczy.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia .

1. Wychowawca  świetlicy  o  zdarzeniu  powiadamia  dyrektora

rodziców ,wychowawcę  klasy.

2. W obecności  rodziców  przeprowadza  rozmowę  z  uczniem  w  celu

przypomnienia regulaminu świetlicy .

3. Wychowawca  świetlicy  sporządza   notatkę  służbową  w  zeszycie

informacji  o uczniach oraz w zeszycie rozmów z rodzicami .

4. W przypadku  ponownego  opuszczenia  przez  dziecko  świetlicy  bez

pozwolenia rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny .

5. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń

zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy (na okres dwóch

tygodni).  W  tym  czasie  rodzice  zobowiązani  są  do  zapewnienia

dziecku opieki.

Procedura  postępowania  z  dziećmi  z  klas  I-III  ,które  nie  są  zapisane  do

świetlicy ,a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki .
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1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej

mogą w niej pozostać.

Uczniowie  przyprowadzeni  do  świetlicy   zapisywani  są  na  listę

obecności .

2. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny  nieodebrania

dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów.

3. Chore  dzieci  wychowawca  klasy  /nauczyciel  uczący/wychowawca

świetlicy  w  trakcie  zajęć  lekcyjnych/świetlicowych  przekazuje  pod

opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania

ich pod opiekę rodziców/opiekunów.

Procedura 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. W przypadku wystąpienia  sytuacji,  kiedy  istnieje  podejrzenie  ,  że

dziecko odbierane jest przez osobę, która  jest  w stanie nietrzeźwości

lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel

nie może wydać dziecka tej osobie. Prosi wtedy  o wezwanie  innej

osoby uprawnionej do odbioru ucznia.
2. O  zaistniałej  sytuacji  nauczyciel  zobowiązany  jest  niezwłocznie

powiadomić dyrektora szkoły.
3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę

służbową.

4. W  przypadku,  gdy  nie  ma  innej  osoby  uprawnionej  do  odbioru

dziecka należy wezwać policję.
5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy

oraz pedagoga.

Procedura  postępowania  w  przypadku  występowania  agresji  słownej

 i fizycznej oraz rażącego łmania zasad zachowania w świetlicy szkolnej

1. Wychowawca  świetlicy  zobowiązany  jest  do  interweniowania  za

każdym  razem,  gdy  zaistnieje  przypadek   zachowań  agresywnych.

Wychowawca  izoluje  uczestników  zajścia,  przeprowadza  z  nimi

rozmowę oraz powiadamia dyrektora, wychowawcę klasy i rodziców

o zdarzeniu.
2. Wychowawca  świetlicy  sporządza  notatkę  służbową  w  zeszycie

informacji o uczniach.
3. W  przypadkach  zagrożenia  bezpieczeństwa  innych  dzieci  sprawca

zostaje  czasowo  zawieszony  (na  okres  2  tygodni)  w  prawach

uczestnika  świetlicy.  W  tym  czasie  rodzice  zobowiązani  są  do

zapewnienia dziecku opieki.
4. W wypadku  agresji  fizycznej,  w  razie  konieczności,  wychowawca

świetlicy  powiadamia  dyrektora  szkoły  o  zaistniałym  zajściu,

wezwana zostaje policja i pogotowie ratunkowe. 
5. Uczeń, który uporczywie i rażąco łamie zasady zachowania ustalone 

w świetlicy  nie  stosując  się  do  poleceń  nauczyciela,  może  być  bo
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trzykrotnym  pisemnym  upomnieniu,  zawieszony  w  prawach

uczestnika świetlicy na okres 2 tygodni.
6. Uczeń,  który  pomimo  kary  zawieszenia  nie  zmienia  swojego

postępowania może być po 3 kolejnych upomnieniach zawieszony do

końca danego okresu semestralnego. 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia świetlicy lub

mienia kolegów.

1.  W  przypadku  niszczenia  mienia  wychowawca  świetlicy

powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców.
2.  Wychowawca sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o

uczniach.
3. W przypadku niszczenia mienia świetlicy wychowawca  świetlicy

egzekwuje wykonanie określonej pracy na rzecz świetlicy.
4.  Uczeń  niszczący  mienie  oraz  jego  rodzice  /prawni  opiekunowie

ponoszą odpowiedzialność materialną i  zobowiązani  są do naprawy

wyrządzonej szkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

1.  Gdy  ma  miejsce  kradzież  wśród  uczniów  na  terenie  świetlicy,

wychowawca  przeprowadza  rozmowę  z  poszkodowanym  w  celu

wyjaśnienia  zajścia  i  sporządza  notatkę  służbową  w  zeszycie

informacji o uczniach .
2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego.
3.  Świetlica  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawianie  w niej

drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

Procedura udzielania nagród i kar wobec wychowanków świetlicy.

1.  Każdy  uczeń  może  otrzymać  nagrodę  za  udział  w  konkursach,

dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu , kulturę osobistą  itp.

w  postaci  pochwały  ustnej  ,  pochwały  na  piśmie  do  rodziców  i

wychowawcy klasy , nagrody rzeczowej , dyplomu.
2.  Za  nieprzestrzeganie  zasad  dobrego  wychowania,  naruszenie

Regulaminu dla ucznia przewidziane są kary w postaci upomnienia

ustnego,  ostrzeżenia  w obecności  grupy,  pisemnego powiadomienia

rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, wnioskowania o

obniżenie  oceny  ze  sprawowania,  zawieszenia  ucznia  w  prawach

świetlicy.
3.  W  przypadkach  wystąpienia  zachowań  zagrażających  życiu  i

zdrowiu  własnemu  lub  innych  dzieci  komisja  kwalifikacyjna,  po

analizie sytuacji może usunąć ucznia ze świetlicy.
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