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§1 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się 

funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – 

wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze 

i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe 

podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, 

profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej. 

Cele i zadania świetlicy: 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, 

utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności 

z nauką. 

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, 

odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. 

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych 

i technicznych dzieci. 

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 

§2 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas I  – III, a w szczególnych przypadkach 

uczniowie klas IV-VIII, którzy ze względu na czas pracy ich muszą dłużej przebywać  

w szkole. 

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się z dniem rozpoczęcia naboru na kolejny  

rok szkolny. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 17:00. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie wynosi do 25. 

6. Jednostka zajęć wychowawczo-opiekuńczych wychowawcy świetlicy wynosi 60 min.  

7. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez 

Dyrektora szkoły w składzie: Wicedyrektor + 1 nauczyciel świetlicy. 

8. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione 

pisemnie przez rodziców. 

9. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców  

wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy. 

10. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz  

nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie  

z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). 

11. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 



 

§3 

Zadania wychowawcy świetlicy 

1. Zapoznanie się z kartami zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej 

pracy. 

3. Przestrzeganie przepisów bhp. 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich 

prawami  i oczekiwaniami wychowawców. 

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas  

w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem 

szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

7. Współpraca z rodzicami. 

8. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci 

do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów 

pracy wychowawczej. 

9. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

§4 

 

Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka 

ze świetlicy. 

2. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących 

trybu  odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem). 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

4. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą 

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

szkołą.  

5. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie 

umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie 

rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.  

 

 

 

 


