
REGULAMIN ŚWIETLICY  
Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie 

 

Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dziecko może rozwijać 
swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności i dzięki zabawie wiele 
dowiedzieć się o świecie, a przede wszystkim - uczyć się współpracy i 
budowania relacji z drugim człowiekiem. Nasi wychowawcy nie tylko 
prowadzą ciekawe i różnorodne zajęcia, ale pomagają budować relacje 
między dziećmi. 
 
 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności 

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

wychowawczo - opiekuńczych określonych w programie wychowawczym szkoły. 

 

1.2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy 
i tygodniowego rozkładu zajęć. 
 

2. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

 

2.1. zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i po ich zakończeniu; 
 

2.2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny; 
 

2.3. organizowanie zajęć mających na celu odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 
zamiłowań, uzdolnień; 
 

2.4. utrwalanie zasad kulturalnego zachowania; 

 

2.5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny oraz dbałości o zdrowie; 
 

2.6. rozwijanie samodzielności i samorządności; 

 

2.7. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, zespołem psychologiczno 
- pedagogicznym. 
 

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 

3.1. Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0 - VI w godz. 
7.30 - 8.00 ( świetlica poranna ) i 12.45 - 17.00 ( 16.00 - 17.00 świetlica zbiorcza ). 

 

3.2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych dla poszczególnych grup 
salach lekcyjnych, na boisku szkolnym, w sali projekcyjnej lub w innym 
pomieszczeniu (np. biblioteka). 



 

3.3. Uczniowie klas 0 - III mają zapewnioną opiekę w stołówce szkolnej podczas 
spożywania obiadu. 

 

3.4. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy 
szkoły świetlicowym planem. 
 

3.5. Plan zajęć świetlicowych jest dostosowany do warunków szkolnych. 
 

3.6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłoszonych do opieki. 
 

4. ZASADY PRZYJMOWANIA DO ŚWIETLICY 

 

4.1. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 - VI Szkoły Podstawowej  
nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie. 

 

4.2. Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji 
rodziców /prawnych opiekunów/. 
 

4.3. Kartę „Zgłoszenia dziecka do świetlicy” można otrzymać od nauczyciela 
świetlicy lub pobrać ze strony szkoły. Karta zgłoszenia powinna być złożona w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego u wychowawcy świetlicy. 

 

4.4. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Świetlicy, który jest 
dostępny na stronie szkoły. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoważne z 
akceptacją regulaminu. 

 

4.5. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzice postanowią wypisać dziecko ze 
świetlicy, zobowiązani są zgłosić to wychowawcy świetlicy. 

 

4.6. Między godz. 7.30 a 8.00 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej obecni w 

szkole mają obowiązek przebywać w świetlicy porannej pod opieką nauczyciela. W 

tym przypadku nie obowiązuje "Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy". 

 

5. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 

 

5.1. Uczeń przebywający w świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy, 
który odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicowych jego obecność. 

 

5.2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o 
każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się. 

 

5.3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami 
bezpieczeństwa. 

 

5.4. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z własnych urządzeń telekomunikacyjnych i 

multimedialnych. Telefonów komórkowych można używać tylko po wcześniejszym 

ustaleniu tego z wychowawcą świetlicy ( dotyczy to uczniów klas IV-VI ). 



5.5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za telefony i 
inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu. 
 

5.6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za umyślne zniszczenia i szkody 
spowodowane przez swoje dziecko . 
 

 

6. ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY 
 

 

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

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

 

6.2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której 
danych rodzic nie umieścił w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”, jeśli osoba ta 
ma pisemne upoważnienie od rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 
 

6.3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do osobistego 
poinformowania wychowawcy, że odbierają dziecko. 

 

6.4. Obowiązkiem rodziców i opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 
świetlicy. W przypadku spóźnienia wychowawca odnotowuje godzinę odebrania 
dziecka w „Zeszycie wejść i wyjść”. W razie nagminnego nieprzestrzegania godzin 
pracy świetlicy, informacja zostaje przekazana do dyrektora szkoły. 

 

6.5. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę tylko wtedy, gdy rodzice pisemnie 
wyrazili zgodę i podpisali oświadczenie o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za 
dziecko w trakcie jego samodzielnego powrotu do domu. Uczeń ma obowiązek 
poinformowania wychowawcy świetlicy o wyjściu do domu. 

 

6.6. Uczeń nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodziców, za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy wcześniej rodzice pisemnie wyrazili zgodę na samodzielny 
powrót do domu i podpisali oświadczenie o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za 
dziecko po opuszczeniu świetlicy szkolnej. 

 

6.7. Dzieci uczęszczające do świetlicy nie mogą być odbierane przez osoby 
niepełnoletnie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wcześniej rodzice pisemnie wyrazili 
zgodę na samodzielny powrót do domu i podpisali oświadczenie o przyjęciu pełnej 
odpowiedzialności za dziecko po opuszczeniu świetlicy szkolnej. (Zgodę na wyjście 
dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na 
samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). 
 

6.8. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu,  
a mimo to przebywają pod opieką nauczycieli w świetlicy zbiorczej, powinni opuścić 
szkołę do godz. 17.00. 
 

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY 
 

7.1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 



a. życzliwego, podmiotowego traktowania;  
b. udziału w organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; c. 

rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

d. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;  
e. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, 
księgozbioru, zabawek i gier. 
 

7.2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 
 

a. systematycznego udziału w zajęciach; 
b. zgłaszania wychowawcy świetlicy swojej obecności oraz swojego odejścia; 
c. wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz innych pracowników szkoły;  
d. natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków; 
e. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i pobytu w stołówce; 
f. dbania o czystość i  porządek w świetlicy; 
g. szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz  własności innych osób;  
h. przestrzegania regulaminu świetlicy. 
 

8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

8.1. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z rodzicami w sprawach wychowania 
i opieki. 
 

8.2. Rodzice mają prawo do:  
a. pełnej i rzetelnej informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy; b. 

poszanowania poufnych informacji, dotyczących dziecka; 

 

c. zapoznania się z planem pracy świetlicy; 
d. uczestniczenia w  imprezach i uroczystościach  świetlicowych. 
 

8.3. Formy kontaktowania się z rodzicami: 
a. krótka, bezpośrednia rozmowa  przy odbieraniu dziecka ze świetlicy;  
b. korespondencja z rodzicami poprzez dzienniczek ucznia, e-mail, 
dziennik elektroniczny;  
c. kontakt telefoniczny;  
d. indywidualne i zbiorowe spotkania wychowawców z rodzicami, 
zgodnie z kalendarzem szkoły. 
 

8.4. Rodzice są zobowiązani do:  
a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 
świetlicy; b. ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy; c. 
punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy; 
 

d. nieprzebywania w świetlicy;  
e. zapoznania się z regulaminem świetlicy i potwierdzenia tego 
własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

 

9. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 



 

9.1. Plan pracy świetlicy szkolnej. 
9.2. Dziennik zajęć. 
9.3. Zeszyt wejść i wyjść. 
9.4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wraz z oświadczeniami. 
9.5. Regulamin świetlicy. 
9.6. Zestawienie udziału dzieci z danej klasy w zajęciach pozalekcyjnych. 
9.7. Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły.  
9.8. Zgoda na przetwarzanie danych osób odbierających dzieci ze świetlicy. 


