
 

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej 114 
im. Arkadego Fiedlera nr w Krakowie 

podstawa prawna: §29 Statutu Szkoły 
 

1. Świetlica jest miejscem zabawy, nauki i wypoczynku uczniów naszej szkoły. 

2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki. 

3. Uczniowie do świetlicy przyjmowani są na wniosek rodziców, na podstawie „Karty zgłoszenia”. Uczeń może 
brać udział w zajęciach świetlicowych dopiero po złożeniu Karty. 

4. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. 
5. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy. Poza godzinami pracy świetlicy 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą rodzice. 
6. Rada Rodziców zatwierdziła dobrowolną opłatę za pobyt uczniów w świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 

2018/2019 wynosi ona 50zł rocznie i jest płatna razem ze składką na Radę Rodziców. Uzyskane środki 
przeznaczone są na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych (materiały plastyczne, artykuły 
sportowe, gry planszowe, itp.).  

7. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców (lub upoważnione osoby wskazane w „Karcie 
zgłoszenia”). Po złożeniu pisemnej deklaracji, dzieci mogą opuścić świetlicę samodzielnie o ustalonej godz. 

8. Uczeń jest zobowiązany do poinformowania wychowawców o zamiarze opuszczenia świetlicy, natomiast 
fakt ten wychowawca odnotowuje na liście obecności. Niepoinformowanie wychowawcy o wyjściu ze 
świetlicy skutkuje: upomnieniem ustnym, a następnie uwagą do dzienniczka uczniowskiego lub e-
Dziennika i ma wpływ na ocenę z zachowania. Zapis ten dotyczy każdego ucznia zapisanego do świetlicy 
szkolnej, nawet wówczas, gdy w danym dniu zamierzał wyjść ze szkoły zaraz po zakończeniu lekcji (w takiej 
sytuacji uczeń przed wyjściem ze szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy)”.  

9. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Pod opieką jednego nauczyciela nie może 
pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

10. Świetlica zapewnia uczniom: zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 
dzieci, a w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy 
rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

11. Świetlica organizuje dla uczniów urozmaicone formy zajęć: 
1) zajęcia w zespołach zainteresowań (m. in. plastycznym, tanecznym, sportowym, itp.), 
2) imprezy świetlicowe, 
3) imprezy dla grup wiekowych lub całej społeczności szkolnej (zapraszanie ciekawych osób, współpraca z 

domami kultury), 
4) imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne), 
5) spacery, zabawy na boisku szkolnym, wycieczki (plenerowe oraz do instytucji kulturalno-oświatowych), 
6) uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

12. Podczas ładnej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie przyszkolnym. Dzieci mogą przebywać 
w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Powinny posiadać odpowiedni ubiór do zabaw 
na świeżym powietrzu. Świetlica nie odpowiada za zniszczone, pobrudzone bądź zagubione ubrania. 

13. Wychowawcy organizujący zajęcia świetlicowe współpracują z wychowawcami i nauczycielami uczącymi 
dzieci uczęszczające do świetlicy korzystając z ich informacji, sugestii i rad. Zachowanie ucznia w świetlicy 
ma wpływ na jego ocenę z zachowania. 

14. Wychowanek świetlicy ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanej opieki, 
2) życzliwego i podmiotowego traktowania, 
3) swobody wyrażania myśli i przekonań, 
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w 

świetlicy i poza jej terenem, 
5) pomocy w nauce, odrabiania zadań domowych, 



 

6) wyboru rodzaju zajęć spośród proponowanych przez wychowawców, 
7) korzystania z pomocy dydaktycznych, zabawek, księgozbioru bibliotecznego, itp.,  
8) udziału w dodatkowych zajęciach organizowanych przez nauczycieli i osoby współpracujące ze szkołą 

(MDK, Instytut Konfucjusza, itp.), 
9) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą. 

15. Wychowanek jest zobowiązany do: 
1) przebywania w świetlicy wyłącznie pod opieką wychowawcy lub innej osoby prowadzącej zajęcia, 
2) zgłoszenia zamiaru opuszczenia świetlicy,  
3) przestrzegania zasad kultury współżycia, 
4) pomagania słabszym, 
5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach 

samoobsługowych, 
6) brania udziału w organizowanych zajęciach, 
7) wykonywania poleceń wychowawcy. 

16. Wychowawcy są zobowiązani do:  
1) prawidłowego kształtowania, utrwalania i przestrzegania w środowisku dziecięcym wyżej 

wymienionych norm, 
2) prowadzenia działań integrujących zespół, 
3) wyrabiania w dzieciach poczucia wspólnoty, solidarności i odpowiedzialności, 
4) wzmacniania postaw o charakterze społecznym i altruistycznym, 
5) organizowania twórczych i różnorodnych zajęć świetlicowych, 
6) przyporządkowania uczniów do poszczególnych grup i wychowawców, 
7) sprawdzania obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, 
8) odnotowania na liście obecności godziny wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej, 
9) rzetelnego prowadzenia dokumentacji: dzienniki zajęć świetlicowych, dzienniki zajęć dodatkowych, 

lista obecności, plany pracy, protokoły z zebrań z rodzicami, itp., 
10) opieki nad uczniami ze świetlicy w czasie obiadów (wg Harmonogramu dyżurów), 
11) informowania rodziców i wychowawcy klasy o sytuacji uczniów w świetlicy szkolnej (wg potrzeb), 
12) wykonywania innych zadań określonych „przydziałem czynności” oraz poleceń dyrektora szkoły. 

17. Rodzice są zobowiązani do:  
1) zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na podstawie „Karty zgłoszenia”, 
2) zgłoszenia wychowawcom wszelkich problemów zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w świetlicy szkolnej (w tym choroby przewlekłe i zalecenia lekarskie). 
3) zgłoszenia wychowawcom świetlicy wszystkich zajęć dodatkowych, w których uczestniczy dziecko w 

czasie funkcjonowania świetlicy (koła zainteresowań, zdw, itp.), 
4) wskazania wychowawcom, które dziecko jest zapisane na obiady, 
5) odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 17.00, 
6) korzystania z domofonu (obok dyżurki woźnych) celem zgłoszenia zamiaru odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej,  
7) pokrycia kosztów naprawy mienia świetlicowego, które zostało umyślnie zniszczone przez dziecko. 

18. Dziecko jest nagradzane za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez świetlicę lub instytucje z 
zewnątrz oraz za aktywny udział w działalności artystycznej, sportowej i organizacyjnej świetlicy. 
Stosowane są następujące nagrody: książkowe, rzeczowe, dyplomy, pochwała słowna, pozytywny wpis do 
dzienniczka uczniowskiego lub e-Dziennika, inne. 

19. Dziecko może zostać ukarane za negatywne zachowanie i wykroczenia przeciwko regulaminowi. 
Stosowane są następujące kary: upomnienia ustne, chwilowy zakaz zabawy, wpis do dzienniczka lub e-
Dziennika, wezwanie rodziców, zgłoszenie dyrekcji, czasowe lub stałe skreślenie z listy uczniów 
uczęszczających do świetlicy, inne określone w Statucie Szkoły.  

20. Do świetlicy dzieci mogą przynosić swoje gry, zabawki, telefony komórkowe, itp. wyłącznie na własną 
odpowiedzialność.   

21. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy należy zgłaszać wychowawcom lub dyrekcji szkoły. 


