
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 
IM. MJR.  HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. „HUBAL” WCHODZĄCEJ W SKŁAD         

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 
„PIETRASZE” W BIAŁYMSTOKU 

 
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele            

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 
przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz programie wychowawczym szkoły. Przeznaczona 
jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły. 

 
            Cele i zadania świetlicy 
 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Zadania szczegółowe wynikające z celu głównego: 

 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i opiekuńczych wychowanków. 

 Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności. 

 Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

 Organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu dziecka: zajęcia na świeżym 
powietrzu i w sali gimnastycznej. 

 Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

 Rozwijanie umiejętności komunikowania się i właściwego stosunku do grupy 
rówieśniczej oraz dorosłych; stosowania  zwrotów grzecznościowych. 

 Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyku 
kulturalnej rozrywki i zabawy, sportu. 

 Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,  
przyzwyczajanie  do  samodzielnej  pracy  umysłowej. 

 Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas, a także 
pedagogiem/psychologiem szkolnym celem wspomagania procesu wychowawczego       
i rozwiązywania ewentualnie napotkanych trudności. 

 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 
 
 
 

  Zasady rekrutacji do świetlicy 
 

1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas  I-III , których 
rodzice/opiekunowie są osobami pracującymi; dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych 

      i zaniedbanych wychowawczo, a także uczniowie dowożeni, sieroty  i dzieci z rodzin   
zastępczych.       . 

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach świetlica zapewnia także opiekę uczniom z klas 
starszych, jeśli zachodzi taka konieczność. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się  o przyjęcie dziecka do świetlicy zobowiązani są do 
wypełnienia i złożenia w świetlicy lub sekretariacie „Karty zgłoszenia do świetlicy” w terminie od 
1maja do 15 czerwca. Warunkiem przyjęcia jest (potwierdzone pieczęcią i podpisem 
pracodawcy) zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów. 

4. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia mogą być rozpatrywane po tym terminie (nowy uczeń, 
zmiana sytuacji rodzinnej, itp.) 

5. Decyzję o przyjęciu do świetlicy podejmuje komisja rekrutacyjna (złożona z wychowawców 
świetlicy). 

6. W ostatnim tygodniu roku szkolnego  zostaje ogłoszona lista osób przyjętych do świetlicy na 
kolejny rok szkolny.   

    



 
 

Organizacja pracy w świetlicy 
 

1. Świetlica jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach: 7.00 – 17.00 
2. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczebność nie może przekraczać 

25 osób. 
3. Z opieki świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie, którzy są do niej zapisani. 
4. Rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy opłacają 50zł (za cały rok szkolny) na zakup 

wyprawki: artykuły papiernicze, materiały do prac plastycznych, drobne upominki, nagrody           
i  słodycze na imprezy świetlicowe itp., pomoce dydaktyczne, zabawki, gry itd.  

      Wpłatę dokonuje się w pokoju 36 (dawny sekretariat gimnazjum) lub na konto Rady Rodziców :        
72 1500 1344 1213 4005 4417 0000 z dopiskiem: „wyprawka do świetlicy” 

5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odbierania 
dziecka do godz.17.00 

6. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu  
jego wejścia na teren świetlicy do momentu wyjścia na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub 
odebrania go do domu przez osoby upoważnione. 

7. Wychowawca klasy I jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy                           
i odprowadzenia ich po lekcjach. W przypadku, gdy dzieci rozpoczynają zajęcia lub kończą je                
z innym nauczycielem niż wychowawca, wówczas to dany nauczyciel ma obowiązek odebrania 
lub przyprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej. 

8. Dzieci z klas II i III, które przebywają w świetlicy mogą wychodzić na zajęcia lekcyjne same po 
uzyskaniu zgody od wychowawcy świetlicy. Dzieci z klas I mogą wychodzić samodzielnie na 
zajęcia po ślubowaniu klas pierwszych (od października). 

9. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel, który odprowadza dzieci do świetlicy jest zobowiązany 
poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia pod jego opieką. 

10. Do zabrania i odprowadzenia do świetlicy najmłodszych dzieci są zobowiązane również osoby 
prowadzące różne zajęcia dodatkowe, które odbywają się w szkole.  

11. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście oraz wyjście ze świetlicy. Wychowawcy nie 
ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie przyszło do świetlicy lub samowolnie opuściło 
teren szkoły w czasie, gdy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. Nie podlega opiece 
wychowawców uczeń, który nie zgłosił swojej obecności; jest w szkole przed godziną 7.00 

12. Dziecko może być odebrane ze świetlicy tylko przez rodziców/opiekunów lub inne osoby 
wskazane w oświadczeniu. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają 
rodzice/opiekunowie w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”. 

13. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Dziecko 
nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Osoba odbierająca  nie może 
umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w holu, szatni itp. Samodzielne wyjście ucznia ze 
świetlicy jest możliwe tylko w przypadku  posiadania pisemnego pozwolenia rodzica/opiekuna 
(wpis w karcie zgłoszenia). 

14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. jednorazowe 
samodzielne wyjście, odbiór przez inną niż upoważnioną w karcie zgłoszenia osobę, itp.) 
rodzic/opiekun musi powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie (z aktualną datą i czytelnym 
podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie zostanie wypuszczone ze świetlicy. 

15. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów muszą być 
poświadczone orzeczeniem sądowym – kopia orzeczenia zostaje  w dokumentacji świetlicy. 

16. Wychowawca stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub, gdy przejawia 
ona zachowania agresywne i zachodzi podejrzenie, że nie zapewni małoletniemu 
bezpieczeństwa. W takiej sytuacji wzywa się inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka oraz 
informuje o zdarzeniu przełożonego. W sytuacji konfliktowej (np., gdy rodzic/opiekun zaprzecza, 
że jest pod wpływem wyżej wymienionych środków) wychowawca wzywa Policję w celu 
rozstrzygnięcia sporu. 

17. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 i wychowawca nie może 
skontaktować się z rodzicem/opiekunem – Szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia 
miejsca pobytu rodziców/opiekunów oraz zapewnieniu dziecku opieki z Urzędu. 



 
 

18. Gdy taka sytuacja (odebranie dziecka po godz.17.00) powtarza się rodzic/opiekun zostaje 
pouczony, iż w przypadku kolejnego nieterminowego odebrania dziecka, może ono zostać 
skreślone z listy uczestników świetlicy, a sprawa braku opieki przekazana odpowiednim 
władzom. 

19. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad 
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowywania się, podstawowych 
zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie 
dziecka w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. 

20. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały 
wyczerpane wszystkie środki zaradcze (współpraca z rodzicami, wychowawcą klasowym, 
pedagogiem/psychologiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie ulega poprawie - uczeń może 
zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy. 

21. Zgodnie ze statutem szkoły, w świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych 
oraz innych wartościowych przedmiotów przyniesionych z domu. Wychowawcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za te przedmioty. 

22. Rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, 
przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. 

23. W przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w świetlicy – rodzice zostaną 
poinformowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji. 

24. Świetlica realizuje swoje cele i zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, opiekuńczej 
         i wychowawczej oraz w oparciu o dzienny rozkład zajęć. 

25. Wychowawcy świetlicy pełnią codzienne dyżury w stołówce szkolnej. W skład tych obowiązków  
wchodzą: przygotowanie stołówki do obiadu, sprawdzanie listy obecności na obiadach,   
indywidualna pomoc najmłodszym dzieciom w trakcie spożywania posiłków, dbanie o ład 

      i porządek oraz kulturalne zachowywanie się uczniów. 
26. Wychowankowie świetlicy stosują się do przyjętych zasad „ABC świetlicy”: 

 świetlica to nasz drugi dom, 

 w świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby, 

 jesteśmy grzeczni i uprzejmi wobec innych, 

 szanujemy gry i zabawki; nie bierzemy cudzych rzeczy, 

 opiekujemy się młodszymi kolegami, 

 wypełniamy polecenia wychowawców; nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia 
wychowawcy. 

 
 
   Zajęcia w świetlicy szkolnej 
 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej 
      i dydaktycznej opracowanego przez wychowawców świetlicy i zatwierdzonego do realizacji 

przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego. 
2. Zajęcia programowe w grupach prowadzone są zgodnie z opracowanymi w planie rocznym 

hasłami tygodniowymi. 
3. W świetlicy prowadzone są dzienniki zajęć (oddzielny dla każdej grupy). 
4. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone poza pomieszczeniami świetlicy, np. na placu 

zabaw, w sali gimnastycznej, w stołówce, w lesie itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy 
 
Uczeń ma prawo do: 
1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zabawach i imprezach organizowanych w świetlicy. 
2. Rozwijania samodzielności, samorządności i społecznej aktywności. 
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 
4. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 
5. Udziału w konkursach organizowanych dla świetlic szkolnych. 
6. Uzyskania pomocy podczas odrabiania lekcji. 
7. Indywidualnego wsparcia przez wychowawcę – w razie potrzeby. 
8. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów do prac plastycznych, księgozbioru, gier    
      i zabawek (w odpowiednim czasie). 
9.   Poszanowania swoich poglądów. 
 
 
 

   

    Uczeń ma obowiązek: 
1. Dbać o ład i porządek w świetlicy. 
2. Zostawić w szatni okrycia wierzchnie i zmieniać obuwie; tornister umieścić na regale. 
3. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły. 
4. Informować wychowawcę o przyjściu i potrzebie wyjścia ze świetlicy. 
5. Bezzwłocznie zgłaszać wszelkie wypadki i złe samopoczucie. 
6. Przestrzegać podstawowych zasad higieny, dbać o wygląd osobisty. 
7. Szanować sprzęt, gry i zabawki będące wyposażeniem świetlicy: zgłaszać usterki, odkładać na 

miejsce, porządkować po sobie miejsce zabawy. 
8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa (np. nie wychylać się przez okna, nie biegać w sali…). 
9. Zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury. 

 
 
    Nagrody  

1. Słowna pochwała i wyróżnienie wobec innych wychowanków. 
2. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom. 
3. Wejście na obiad bez kolejki. 
4. Możliwość zaproponowania zabawy dla innych uczniów. 
5. Drobny upominek, np.: słodycze, naklejka, gadżety itp. 
6. Pochwała przekazana wychowawcy klasy (szansa na podniesienie oceny z zachowania) . 

 
     Kary  

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności innych uczniów. 
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (bezpośrednio, na piśmie lub telefonicznie). 
3. Poinformowanie wychowawcy klasy. 
4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 
5. Obniżenie oceny z zachowania. 
6. Pozbawienie możliwości korzystania ze świetlicy. 

 


