
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 – WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI 

 

§ 26  

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na 

czas pracy zawodowej ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do 

Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole. 

3. Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do godziny 17.00. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać 25. 

5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych. 

6. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

2) upowszechnianie wśród dzieci zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny; 

3) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień; 

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

6) stwarzanie wśród uczestników nawyków uczestnictwa w kulturze; 

7) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji; 

7. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy przygotowanego przez 

wychowawców świetlicy zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły 

oraz kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. 

8. Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają 

z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie 

potrzeby ulegać zmianie. 

9. Organizacja pracy świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne 

określa Dyrektor szkoły. 

10. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) przeprowadzanie codziennych zadań tematycznych; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

4) pomoc w odrabianiu zadań domowych; 



5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

6) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 

7) kształtowanie nawyków bezpieczeństwa, higieny i czystości; 

8) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i specjalistami. 

11. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do: 

1) właściwie  zorganizowanej opieki; 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań nie naruszając dobra i godności innych; 

4) poszanowania godności osobistej; 

5) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

12. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) przestrzeganie zasad przebywania w świetlicy; 

2) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i współżycia w grupie; 

4) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy; 

5) ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

6) uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy. 

13. Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy oraz zaangażowanie i wysoka kulturę 

osobistą uczeń może otrzymać nagrodę w postaci: 

1) pochwały wychowawcy świetlicy w obecności grupy; 

2) pochwały na piśmie skierowanej do rodziców i wychowawcy klasy; 

3) nagrody rzeczowej; 

4) dyplomu; 

5) wyróżnienia na forum Szkoły. 

14. Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy uczeń może zostać ukarany 

w poniższy sposób: 

1) upomnieniem wychowawcy świetlicy; 

2) naganą udzieloną przez wychowawcę świetlicy; 

3) powiadomieniem rodziców oraz wychowawcy klasy (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie); 

4) powiadomieniem Dyrektora szkoły; 

5) przeniesieniem do innej grupy wychowawczej lub skreśleniem z listy wychowanków 

świetlicy. 

15. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy: 

1) do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać w Szkole ze 

względu na czas pracy rodziców oraz dojazd; 



2) przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego 

wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;  

3) rodzice dzieci przyjętych do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia w określonym 

przez Szkołę terminie karty zapisu dziecka do świetlicy; 

4) opieką świetlicy objęci zostają również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje 

religii oraz w uzasadnionych przypadkach skierowani przez Dyrektora 

lub Wicedyrektora do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela; 

5) dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście 

lub przez osoby upoważnione; 

6) w przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, 

w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót 

ucznia do domu; 

7) wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców 

piśmie; 

8) rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy. 

16. Świetlica nie odpowiada za przedmioty przyniesione przez dzieci do szkoły. 

17. Uszczegółowione zasady funkcjonowania świetlicy zawarte są w procedurach 

obowiązujących w świetlicy. 

18. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły. 

 

   


