
Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

Organizacja pracy świetlicy 

§1. 

1. Świetlica szkolna pracuje zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki i Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w 

Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie 

2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Dokumentacja świetlicy szkolnej prowadzona przez wychowawców świetlicy zawiera: 

1) Roczny plan pracy świetlicy szkolnej; 

2) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej; 

3) Dziennik zajęć i listy obecności; 

4) Regulamin pracy świetlicy szkolnej; 

5) Kodeks zachowania w świetlicy; 

6) Zgłoszenie i przyjmowanie dziecka do świetlicy. 

§ 2. 

1. Zapisów uczniów do świetlicy szkolnej dokonują wychowawcy świetlicy na 

podstawie karty zgłoszenia do świetlicy złożonej przez rodziców dziecka. Wzór karty 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. W momencie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują 

niniejszy regulamin. 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

§ 3. 

1. Świetlica szkolna pracuje w dni nauki szkolnej w godzinach 7.00 – 18.00. 

2. W czasie przerw świątecznych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

świetlica pełni dyżur w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły ale nie dłużej niż 

do godz. 18.00. 

3. Odbieranie i przekazywanie uczniów ze świetlicy pod opiekę osób uprawnionych 

§ 4. 

1. Dziecko jest odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców lub osoby przez nich 

upoważnione i wymienione w karcie zgłoszenia. Innym osobom dziecko nie zostanie 

wydane.  

2. W przypadku zmiany ustaleń dotyczących godzin przebywania dziecka w świetlicy 

lub zmiany osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice zobowiązani są do jak 



najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy poprzez napisanie 

takiej informacji w dzienniczku dziecka i złożenie pod nią czytelnego podpisu. W 

razie wątpliwości wychowawca ma prawo potwierdzić informację poprzez rozmowę 

telefoniczną z rodzicami dziecka. 

3. Telefoniczne wskazanie przez rodziców osoby upoważnionej do odebrania dziecka  

nie będzie brane pod uwagę przez wychowawcę świetlicy. 

4. Dziecko nie może samo czekać na korytarzu lub wychodzić ze szkoły na „zawołanie” 

rodziców lub inne osoby upoważnione do odbierania dziecka. 

5. Rodzice lub opiekunowie odbierający dziecko mają obowiązek zgłosić wychowawcy 

zamiar odebrania dziecka i dopilnować, aby fakt odebrania został odnotowany przez 

wychowawcę świetlicy. 

6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. W razie 

nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy dziecko może zostać 

przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

7. Dziecko może samodzielnie wracać ze świetlicy do domu wyłącznie wówczas, gdy 

rodzice wyrazili na to pisemną zgodę i zaznaczyli to w karcie zgłoszenia.  

Bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych 

§ 5. 

1. Stałej opiece podlegają dzieci, których rodzice zadeklarowali ich pobyt w świetlicy. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach. 

§ 6. 

1. Dzieci uczęszczające na pierwszą zmianę przyprowadza do świetlicy nauczyciel, który 

prowadził z nimi ostatnie obowiązkowe lub dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Dzieci uczęszczające na druga zmianę odbiera ze świetlicy nauczyciel, który w danym 

dniu prowadzi z nimi pierwsze obowiązkowe lub dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Dzieci, które w czasie pobytu w świetlicy korzystają ze stołówki szkolnej, 

przyprowadza i odprowadza ze stołówki woźna lub inny wyznaczony przez dyrektora 

szkoły pracownik. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może wykonywać również pomoc 

nauczyciela, jeżeli taka osoba jest zatrudniona w szkole. 

5. Dzieci dojeżdżające do szkoły transportem zapewnionym przez organ prowadzący 

przyprowadza i odprowadza opiekun dzieci dowożonych, woźna lub pomoc 

nauczyciela. 

6. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez podmioty 

zewnętrzne odbiera ze świetlicy i przyprowadza do niej nauczyciel lub osoba 

prowadząca takie zajęcia. 

 



Informowanie i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych 

§ 7. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w świetlicy szkolnej  trwającej 

dłużej niż miesiąc, wychowawca może dokonać skreślenia dziecka z listy, po uprzednim 

poinformowaniu rodziców.  

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy 

§ 8. 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej korzysta z wszystkich praw określonych w 

statucie szkoły a w  szczególności ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw i obowiązków; 

2) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

3) prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;  

4) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

5) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu pracy domowej; 

6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań – jeżeli nie naruszają dóbr i godności 

innych osób; 

7) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej wykonuje obowiązki określone w statucie 

szkoły a w szczególności ma obowiązek: 

1) każdorazowo informować wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy; 

2) dbać o ład i porządek w świetlicy; 

3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

4) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu; 

5) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie; 

6) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy - wykorzystywać je zgodnie z 

przeznaczeniem; 

7) zachowywać sie kulturalnie w świetlicy; 

8) przestrzegać kodeksu świetlicy; 

9) aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy. 

3. Dziecko przebywające w świetlicy nie może używać telefonu komórkowego i innego 

sprzętu  elektronicznego przyniesionego z domu. 



4. Dziecko uczęszczające do świetlicy przestrzega postanowień zawartych w kodeksie 

zachowania w świetlicy, z którym jest zapoznawane na początku roku szkolnego. 

Notoryczne łamanie kodeksu będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom 

dziecka. 

5. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania ucznia zgodnie z kryteriami 

zawartymi w statucie szkoły i wewnętrznym kodeksie zachowania w świetlicy. 

6. Oceny zachowania uczniów w świetlicy są uwzględniane przez wychowawcę przy 

ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

Kodeks zachowania ucznia w świetlicy 

 

1. Zgłaszamy nauczycielowi świetlicy swoja obecność, tzn. podchodzimy do biurka, 

podajemy imię, nazwisko oraz klasę. 

2. Na zajęcia dodatkowe wychodzimy z sali świetlicy pod opieka nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dodatkowe za wiedzą nauczyciela świetlicy. 

3.Zgłaszamy nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzimy ze świetlicy 

bez pozwolenia nauczyciela. 

4. Słuchamy uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staramy się jak najlepiej je wykonywać. 

5. Dbamy o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym 

miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkujemy swoje otoczenie. 

6.Szanujemy gry i sprzęt do zabaw, korzystamy z nich za zgoda nauczyciela oraz zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

7.Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się. Bawimy sie i pracujemy w sposób 

bezpieczny dla siebie i innych. 

8. Używamy trzech magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuje. 

9. Prace domowe odrabiamy starannie. 

10. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy. 

11. Jeżeli zrobimy komuś krzywdę lub przykrość staramy sie naprawić szkodę. 

12. W świetlicy nie gramy na telefonach komórkowych oraz na innych grach elektronicznych 

przyniesionych z domu. 

 

Nagrody i kary dla ucznia w świetlicy: 

 

1. Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony w 

poniżej wymienione sposoby: 

1) pochwała ustna wychowawcy świetlicy w obecności innych uczniów, rodziców, 

opiekunów, 

2) pochwała wpisana do dzienniczka, 

3) drobna nagroda rzeczowa. 

 

2. Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może być ukarany w 

poniżej wymienione sposoby: 

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności innych uczniów, 

2) uwaga wpisana do dzienniczka, 

3) powiadomienie rodziców oraz wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu, 

4) obniżenie oceny z zachowania. 

 
 


