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REGULAMIN ŚWIETLICY 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 

w Poznaniu 

Regulamin Świetlicy został uchwalony na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) r. oraz  Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 

w Poznaniu. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów kl. I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7  

w Poznaniu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców 

(opiekunów), organizację dojazdu do szkoły  lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki 

w szkole. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy 

oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym. 

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy i tygodniowego rozkład 

zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. 

6. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych. 

7. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

8. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. 
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9. Potrzeby materialne świetlicy finansowane są z budżetu placówki oraz dobrowolnych składek 

rodziców. 

 

II. Cele i zadania świetlicy 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej 

przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach 

pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz odpowiednich warunków do nauki własnej 

i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

a) zapewnienie uczniom warunków do odrabiania prac domowych, 

b) wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej i manualnej, 

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

d) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, 

e) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, 

f) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia, 

g) współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także  

ze specjalistami zatrudnionymi w szkole, 

h) współpraca i współdziałanie wychowawców świetlicy ze szkołą, domem  

oraz środowiskiem lokalnym. 
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III. Organizacja pracy w świetlicy 

1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Kierownik świetlicy. 

2. Dyrektor zapewnia właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe  

na działalność świetlicy. 

3. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:30 do godziny 17:00. 

4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze 

w szkole zgodnie z ustaleniem Dyrektora Szkoły. 

5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców (opiekunów). 

6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie kart 

zgłoszeń. 

7. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. 

8. Jeden wychowawca może sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 25 uczniów. 

9. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, żywego 

słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

10. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 

11. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez 

wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych. 

12. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od 

bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności 

pomieszczeń szkoły. 

13. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy 

w dzienniku zajęć świetlicy. 

14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych lub w innych pomieszczeniach na 

terenie szkoły jak również poza terenem szkoły. 
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IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do: 

a) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, 

b) otrzymania pomocy przy odrabianiu prac domowych, 

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza 

nią, 

e) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 

f) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

g) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

h) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, 

i) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów 

i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, 

j) poszanowania swojej własności. 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy, 

b) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

c) przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych, 

d) respektowania poleceń nauczyciela, 

e) pozostawiania okryć wierzchnich w szatni, 

f) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne  
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do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub 

worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce  

w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być podpisany  

i zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych 

zasad, 

g) zgłaszania za każdym razem potrzeby opuszczenia świetlicy (np. wyjście do toalety, biblioteki, na 

zajęcia dodatkowe, wyjście do domu), 

h) codziennie przed wyjściem do domu, zobowiązany jest przekazać wychowawcy kartę zachowania do 

podpisu, 

i) czynnego, systematycznego udziału w zajęciach – uczeń może odmówić udziału  

w proponowanych mu zajęciach zorganizowanych, nie może jednak hałasować i przeszkadzać dzieciom, 

które w takowych zajęciach uczestniczą. 

3.Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych i innych cennych 

urządzeń elektronicznych czasie trwania zajęć świetlicowych. 

4. Za zniszczenie przez wychowanka sprzętu lub wyposażenia świetlicy, rodzice ponoszą 

odpowiedzialność materialną. 

5. Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych z domu wychowawcy świetlicy 

nie ponoszą odpowiedzialności. 

6. Obowiązuje zakaz wnoszenia ostrych narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych użytkowników 

świetlicy. 

 

V. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy 

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 7 w Poznaniu mają prawo 

zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia im opieki w szkole. Pozytywna opinia jest uzależniona od liczby wolnych miejsc  
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w świetlicy. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować  

z opieki świetlicy informując o swojej decyzji sekretariat. 

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka  

w świetlicy. 

4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie 

bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej  

za pośrednictwem wychowawcy. 

5. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

6. Uczeń nieobecny w danym dniu na lekcjach, nie może zostać przyprowadzony po południu jedynie 

na zajęcia  świetlicowe. 

7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; 

przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 6:30 i odebrania  

do godz. 17:00. 

8. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godziny 17:00 zostaje sporządzona notatka 

służbowa. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała, wychowawca ma prawo poinformować policję. 

9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy. 

 

VI. Nagrody i kary 

1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać 

nagrodę. 

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział  

w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą 

i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych. 
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3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków 

społeczności szkolnej. 

4. Nagrody: 

a) wyróżnienie - pochwała wobec grupy, 

b) pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy, 

c) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom), 

d) pochwała pisemna w dzienniczku ucznia, 

e) pochwała pisemna lub (+) w dzienniku zajęć świetlicowych, 

f) dyplom, 

g) nagroda rzeczowa, 

h) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej, 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, 

a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary: 

a) upomnienie ustne na forum grupy, 

b) upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy, 

c) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów), 

d) uwaga pisemna w dzienniczku ucznia i elektronicznym zeszycie pochwał i uwag, 

e) uwaga pisemna lub( - )w dzienniku zajęć świetlicy, 

f) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 

g) skreślenie z listy wychowanków świetlicy z powodu nagminnego agresywnego/ niebezpiecznego 

zachowania wobec innych uczniów. 
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VII. Prawa i obowiązki wychowawcy 

1. Wychowawca w świetlicy szkolnej: 

a) prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

b) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 

c) dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia możliwość udziału w zajęciach tematycznych, 

d) przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy, 

e) bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań  

z działalności świetlicy, 

f) realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia  

z dziećmi, 

g) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy, 

h) systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy, 

i) przestrzega dyscypliny pracy, 

j) zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich 

przestrzeganie, 

k) współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym, psychologiem 

i Radą Pedagogiczną, 

l) wystawia oceny zachowania w świetlicy, a następnie przekazuje je wychowawcy danej klasy. 

m) wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez 

osoby upoważnione – ma więc prawo zwrócenia się do rodzica/opiekuna  

o okazanie dokumentu tożsamości, w razie niemożności potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – 

wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka. 
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VIII. Obowiązki kierownika świetlicy szkolnej 

1. Zadania kierownika świetlicy: 

a) sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

b) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie z przyjętym planem 

pracy oraz obowiązującym regulaminem, 

c) podział uczniów na grupy i przydział grup wychowawcom, 

d) ustalenie godzin pracy wychowawców, 

e) planowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców świetlicy, 

f) dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy  

np. dzienniki zajęć świetlicowych, 

g) czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy, 

 h) systematyczna kontrola dzienników zajęć świetlicowych, 

i) wykonywanie czynności biurowo- administracyjnych, 

j) dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, 

 k) nadzór pedagogiczny nad pracownikami świetlicy szkolnej, 

l) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych, 

m)  składanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy, 

n) nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich uzupełnienie  

i ewentualną wymianę, 

o) troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych, 

p) kontakt z firmą cateringową oraz personelem kuchni, 

r) współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką  

oraz innymi pracownikami szkoły, 
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s) współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

t) współpraca z Radą Rodziców ( udział w posiedzeniach Rady Rodziców w razie potrzeb ), 

u) realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy, 

w) wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. 

 

IX. Zasady zapisu, powierzanie opiece i odbieranie 

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie Karty zapisu dziecka do świetlicy. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka rodzice/opiekunowie prawni składają w świetlicy. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji 

danych. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej  

z datą i podpisem. 

4. Przyprowadzenie dziecka do świetlicy nie jest równoznaczne z momentem wejścia na teren placówki, 

ale dopiero z przekroczeniem przez dziecko progu sali świetlicowej i zgłoszenia się pod opiekę 

wychowawcy. 

 5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone 

jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje, kiedy wychodzi 

samodzielnie ze świetlicy. 

7. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

8. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę i wyjść za szkoły jedynie na pisemną prośbę rodziców, 

dołączoną do Karty zapisu dziecka do świetlicy. 

9. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne 

upoważnienie. 
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10. Osoba upoważniona do odbierania dziecka ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna 

posiadać przy sobie dowód osobisty ( w przypadku ucznia – legitymację szkolna) 

 i na żądanie pracownika świetlicy okazać go. 

11. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę  

i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu. 

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). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne 

wyjście dziecka ze Świetlicy. 

12. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy, może być wypuszczone jedynie  na pisemną prośbę 

rodziców (opiekunów). 

13. Za dziecko, które samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada 

rodzic (opiekun), czyli osoba wydająca zgodę. 

14. Dziecko, które po zakończeniu lekcji opuści szkołę lub świetlicę szkolną, nie może być 

 w danym dniu przyjęte ponownie na zajęcia świetlicowe.     

15. W sytuacji, gdy dziecko komunikuje złe samopoczucie, wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt 

pielęgniarce szkolnej lub przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia. 

16. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej musi nastąpić najpóźniej do godz. 17:00. 

17. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków.  

W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje kierownik świetlicy, dyrektor szkoły oraz policja w celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości. 

 

X. Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy, 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej, 
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3. Plany pracy wychowawców, 

4. Ramowy rozkład dnia, 

5. Dzienniki zajęć świetlicy, 

6. Tygodniowy rozkład dyżurów wychowawców świetlicy, 

7. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, 

8. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej, 

9. Karty zachowania dzieci podczas pobytu w świetlicy. 

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin świetlicy zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

2. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy szkolnej, bibliotece oraz na stronie 

internetowej szkoły.   

3. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy 

w ramach swoich kompetencji, kierownik świetlicy lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły. 

 

 

 

Poznań, 1.09.2022 


