
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 74 W POZNANIU 

 

I. Regulmin świetlicy. 

1. Świetlica szkolna działa w godzinach 6:00 - 17:00. Do świetlicy mogą być zapisane dzieci z klas 

I - VIII, uczęszczający do SP 74, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców/opiekunów prawnych oraz w przypadku innych, ważnych okoliczności. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do  przestrzegania czasu pracy świetlicy. 

2. W zajęciach świetlicowych biorą również udział uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii, 

basenu oraz innych planowanych zajęciach edukacyjnych. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić nauczycieli świetlicy o zmianie 

danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ 

na bezpieczeństwo i funkcjonowanie ucznia w szkole (choroby, alergie, orzeczenia sądu 

rodzinnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej itp.). 

4. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy i zapisuje za pomocą karty 

elektronicznej. 

5. Uczeń poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może 

być odbierany przez osobę, która nie ukończyła 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu 

Ruchu Drogowego). 

6. Ucznia ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

wyznaczone. Rodzice/opiekunowie prawni lub wyznaczone przez nich osoby, zobowiązani są 

do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy i oczekiwać na nie 

przed świetlicą. Nie można dziecka wywoływać przez telefon komórkowy, umawiać się z nim 

przed szkołą. Uczeń powyżej 10 roku życia może samodzielnie opuścić świetlicę szkolną 

wyłącznie po napisaniu stosownego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego, 

uwzględniającego godzinę wyjścia dziecka. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być 

odebrany przez osobę, której rodzic/opiekun prawny nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemną zgodę od rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku 

braku w/w zgody rodzic/opiekun prawny informuje  nauczyciela świetlicy  poprzez e-dziennik. 



7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach pracy świetlicy. 

Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko do godziny 17. W przypadku 

spóźnienia, rodzice/opiekunowie prawni, wypełniają stosowne oświadczenie wskazujące  

na przyczynę spóźnienia. Z uwagi na dobro dziecka, rodzic/opiekun prawny, nie pozostawia 

dziecka w świetlicy dłużej niż to konieczne. 

8. W przypadku nieodebrania ucznia w wyznaczonym czasie, nauczyciel świetlicy szkolnej  

ma obowiązek pozostać z uczniem i postępować zgodnie z procedurą: 

 powiadomić dyrektora szkoły, 

 zadzwonić do osoby uprawnionej do odbioru dziecka, 

 w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wezwać policję,  

która odwozi dziecko do pogotowia opiekuńczego. 

9. Osobom nieupoważnionym lub rodzicom/opiekunom prawnym w stanie nietrzeźwym, dzieci 

nie będą przekazywane. 

10. Nauczyciele świetlicy nie odpowiadają za ucznia, który samodzielnie opuścił teren szkoły  

w czasie, kiedy powinien przebywać w świetlicy. 

11. Wychowawcy klas, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględniają 

opinię nauczycieli świetlicy na temat każdego ucznia uczęszczającego do świetlicy. 

12. Uczniowie mają obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

13. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione rzeczy 

przyniesione przez uczniów (telefony, zabawki itp.). Prosimy, aby dzieci nie przynosiły swoich 

zabawek na zajęcia świetlicowe, żeby zapobiec ewentualnemu ich zagubieniu lub zniszczeniu. 

Prosimy też o podpisywanie rzeczy swoich dzieci, aby łatwiej je było odszukać. 

14. Zgodnie z ustaleniami rady rodziców oraz rady pedagogicznej, dwa razy w roku (październik; 

luty), pobierana jest dobrowolna opłata, przeznaczona wyłącznie na potrzeby świetlicy. Stawka 

ustalana jest w roku bieżącym przez dyrektora szkoły. Wpłaty dokonywane są na konto rady 

rodziców z dopiskiem „świetlica”. 

 

 



II. Zachowanie uczniów w świetlicy szkolnej. 

1. Zachowujemy się w taki sposób, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom 

oraz wychowawcom. 

2. Bierzemy czynny udział w zajęciach, grach i zabawach. 

3. Szanujemy sprzęt świetlicowy. 

4. Po zakończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na 

swoje miejsce. 

5. W czasie zajęć cichych (10:15 -11:00 i 14:30-15:15) mamy możliwość odrobienia zadań 

domowych, czytania książek, kolorowania i brania udziału w innych zajęciach 

manualnych, mających na celu wyciszenie i odpoczynek. 

6. Dobre zachowanie i czynny udział ucznia w zajęciach będą nagradzane specjalną 

nagrodą „SUPER ŚWIETLIK”. Nagroda ta przyznawana będzie raz w miesiącu  

na poziomie klas I, II, III. 

 

III. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej. 

Uczeń ma prawo do: 

1. Do zorganizowanej opieki. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

4. Opieki wychowawczej. 

5. Poszanowania godności osobistej. 

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

7. Korzystania ze sprzętu szkolnego i bazy szkoły za zgodą wychowawców. 

 

Uczeń jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy. 



2. Korzystania z kart elektronicznego zapisu do świetlicy. 

3. Uczestnictwa w zajęciach i pracach na rzecz świetlicy. 

4. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy. 

5. Ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

6. Stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły. 

7. Zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia. 

8. Pozostawiania odzieży wierzchniej na wieszaku lub w szafce szkolnej. 

 

Warunkiem zapisu ucznia do świetlicy jest zapoznanie się,  zaakceptowanie powyższego 

regulaminu przez rodziców/opiekunów prawnych i dziecko oraz wypełnienie karty zapisu  

do świetlicy szkolnej. 

 

 

           .......................................................................... 

Data,podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

            …............................................................................. 

     Podpis ucznia 

 


