
Zasady Funkcjonowania świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku 
 

 

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla 

uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a także w miarę możliwości i dla uczniów klas 

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

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia im opieki w szkole. 

 

 Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz 

w programie wychowawczym szkoły. 

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, 

zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności 

oraz zaspokojenia potrzeby kontaktów w grupie rówieśniczej. 

Zadania w świetlicy realizowane są według programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję 

pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia 

Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 

Zgodnie z zapisem w statucie szkoły dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. 

Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 
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CELE I  ZADANIA  ŚWIETLICY 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności : 

Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i współpracy w zespole. 

Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze. 

Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej. 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących 

grupę. 

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

pracy umysłowej. 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne. 

Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i 

niepełnosprawnych. 

Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły oraz 

instytucjami zaprzyjaźnionymi. 

 

TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 

Świetlica szkolna jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie do 

25 osób w grupie. 

Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz 

organizację czasu wolnego dziecka, a zwłaszcza: przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i 

książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny. 

Świetlica ma stałe pomieszczenie w szkole oraz może wykorzystywać do realizacji zadań inne sale lekcyjne, 

Radosną Szkołę, salę gimnastyczną oraz bibliotekę. 

  

ORGANIZACJA  PRACY  ŚWIETLICY 

Świetlica szkolna funkcjonuje przez cały rok szkolny.  

Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie kl. I – III. 

W uzasadnionych wypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VI. 

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym. 

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) 

dziecka (karty zgłoszenia dziecka do świetlicy). 

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej od godz.6.30 – 8.00/ 11.20 - 15.35. 

Świetlica realizuje swoje zadania według własnego rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

opracowanego przez wychowawców świetlicy, w oparciu o statut, program wychowawczy i profilaktyczny 

szkoły. 

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanych przez siebie miesięcznych lub tygodniowych planów 

pracy. Plany pracy oparte są na ogólnych założeniach programu wychowawczo-opiekuńczego. 
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 Zajęcia prowadzi się w grupach. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy, której 

liczba nie przekracza 25 osób. 

W przypadku tworzenia grup wychowawczych, w miarę możliwości uwzględnia się uczniów tego samego 

poziomu klas, lub uczniów pozostających w świetlicy w tych samych godzinach. 

Rano do świetlicy dzieci przychodzą same lub przyprowadzane są przez rodziców /opiekunów prawnych. 

Za doprowadzenie uczniów do świetlicy po lekcjach odpowiadają wychowawcy lub nauczyciele prowadzący 

ostatnie zajęcia. 

Dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierane są ze świetlicy przez nauczycieli prowadzących 

dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzenie dzieci do świetlicy. 

Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w 

świetlicy-rodzice wypełniają stosowne oświadczenie. 

Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z oświadczeniem napisanym przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie 

zgłoszenia do świetlicy. 

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy 

świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie. 

W przypadku braku informacji pisemnej od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica do godz.15.35 wychowawca jest 

zobowiązany do telefonicznego skontaktowania się z domem rodzica/opiekuna prawnego w celu wyjaśnienia 

sytuacji. 

Wychowawca zgłasza problem wychowawcy świetlicy, a ten powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor 

podejmuje ostateczną decyzję co, do dalszych czynności. 

Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie opuściło teren  szkoły w czasie 

kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

W przypadku nagłej choroby dziecka należy skontaktować się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej 

opinii niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych. 

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania 

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA  I WYBIERANIA DZIECI W OKRESIE EPIDEMII  

 

Przyprowadzanie dzieci do świetlicy 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

2. Rodzice przyprowadzają dziecko do wejścia szkoły. Dziecko przebiera się w szatni i samodzielnie 

korytarzem szkolnym przechodzi do świetlicy. 

3. Rodzic w przedsionku świetlicy przy wejściu od podwórka sprawdza czy dziecko zgłosiło się u 

wychowawcy świetlicy. 

4. Po zgłoszeniu obecności u wychowawcy, uczeń myje ręce. 

5. Odprowadzając dziecko należy zachować dystans i przestrzegać przepisy prawa związane z 

bezpieczeństwem zdrowotnym( m.in. stosować środki ochronne, dezynfekcję rąk). 
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WYBIERANIE  ZE ŚWIETLICY 

1. Rodzic wchodzi do świetlicy wejściem od podwórka do przedsionka świetlicy, zgłasza wychowawcy 

odbiór dziecka. 

2. Wywołane dziecko wychodzi ze świetlicy korytarzem szkolnym do szatni. 

  

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w szczególności dzieci 

rodziców pracujących, z rodzin niepełnych lub wielodzietnych. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły 

4. W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

5. Uczeń zapisany do świetlicy ma prawo do: pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i 

pokonywaniu trudności w nauce, rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystania z pomocy 

dydaktycznych będącego na wyposażeniu świetlicy po wyrażeniu zgody przez wychowawcę. 

6. Uczniowie zobowiązani są do: nienagannego zachowania się w czasie zajęć i zabaw w stosunku do 

kolegów i wychowawców, poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń, nie 

opuszczania świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, zgłaszania wychowawcy swoich zainteresowań, 

przedstawiania propozycji zabaw i zajęć, które wychowawca uwzględnia w planie pracy. 

  

 PRACOWNICY ŚWIETLICY 

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele-wychowawcy. 

2. Ilość zatrudnionych wychowawców zależy od warunków i potrzeb świetlicy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej 

pracy . 

4. Wychowawca realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i 

miesięcznego lub tygodniowego planu zajęć. 

5. W zakres zadań wychowawcy wchodzi: odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

wychowanków, dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy 

pedagogicznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlicy i estetykę sal świetlicy. Do zadań 

należy również współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę. 

                 

 WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI 

1. Świetlica utrzymuje kontakty z rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych dzieci, współdziałania w zakresie pomocy w pracy wychowawczej z dzieckiem, włączenia 

rodziców w sprawy życia świetlicy. 

    

KARY  I  NAGRODY  W  ŚWIETLICY 

1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, 

przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci pochwały słownej, pochwały w obecności grupy, 

pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy, nagrody rzeczowej, dyplomu. 
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2. Dla dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze tj. świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy, nie 

reagują na uwagi wychowawców, nie chcą brać udziału w zajęciach, przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, 

arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli przewidziane są następujące kary: upomnienie 

słowne, upomnienie w obecności grupy, pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców, wychowawcy 

klasy o złym zachowaniu, obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

DOKUMENTACJA  ŚWIETLICY 

W świetlicy  prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. 

2. Miesięczne lub tygodniowe plany pracy poszczególnych grup wychowawczych. 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

4. Dzienniki zajęć. 

5. Sprawozdania z działalności świetlicy złożone do dyrektora szkoły. 

  

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje się na wniosek  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

  

  

R E G U Ł Y    Z A C H O W A N I  A  S I Ę   W  Ś W I E T L I C Y 

1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy. 

2. Wchodząc do świetlicy witamy się. 

3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy. 

4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu - sala świetlicowa jest naszym drugim domem. 

5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy. 

7. Bawimy się wspólnie, grzecznie i bezpiecznie. 

8. Dbamy o porządek w sali. 

9. Nie biegamy po sali i korytarzach. 

10. Mówimy umiarkowanym głosem. 

11. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. Od nas zależy,   czy 

będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy. 

12. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam. 

13. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku. 

14. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się o pomoc do wychowawcy. 

15. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie. 

16. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem. Zabawki, gry i inne pomoce dydaktyczne, z 

których wszyscy korzystamy, po skończonej zabawie odkładamy  na wyznaczone miejsce. 

17. Nie używamy telefonu komórkowego. 
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18. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym. 

  

W E W N Ę T R Z N Y    R E G U L A M I N      Ś W I E T L I C Y 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy. 

4. Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do 15.35. 

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować sprzęt i dbać o wyposażenie 

świetlicy. 

6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany 

prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.  

7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć 

pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe. 

8. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat 

i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu lub wyjść na dodatkowe 

zajęcia. 

9. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w 

świetlicy – prosimy również o wypełnienie stosownego oświadczenia. 
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Nasza  
Świetlica

    
Formy pracy w świetlicy szkolnej 

Po lekcjach dzieci spędzają czas w swoich salach, wychodzą na boisko szkolne (o ile dopisuje pogoda), 

uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, lekcje angielskiego, lekcje muzyki, szachy), jedzą 

obiad, odrabiają lekcje.  

Nauczyciele świetlicy organizują zajęcia tematycznie związane z aktualnymi wydarzeniami. Niemal co 

tydzień dzieci biorą udział w konkursach wiedzy, spotkaniach z literaturą, zajęciach plastycznych, grach i 

zabawach ruchowych. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach z origamii.  

 

Rodzaje zajęć na świetlicy szkolnej: 

• zajęcia plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanki, orgiami) 

• konkursy (tematyczne, wiedzy, quizy) 

• zajęcia rozwijające aktywność twórczą 

• zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy 

dydaktyczne i edukacyjne) 

• gry i zabawy ruchowe 

Nauczyciele układają tematykę zajęć w/g następujących rodzajów działalności: plastycznej, teatralnej, 

muzycznej, ruchowej i przyrodniczej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, 

kształtują postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. 
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Zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także 

wyrównywania poziomu wiedzy. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, 

uzupełniają wiedzę korzystając z pomocy kolegów lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w 

sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz 

mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno - technicznych i teatralnych dzieci rozwijają swoje 

umiejętności i zdolności: przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarz 

szkoły i sale świetlicowe. 

 

Galeria zdjęć: 

 

W pogodne dni czas spędzamy na świeżym powietrzu, bawiąc się, grając w piłkę lub podziwiając rośliny w 

ogrodzie botanicznym przy szkole. W dni pochmurne lub deszczowe bawimy się w Radosnej Szkole, gramy 

w gry planszowe, odrabiamy zadania. Dbamy o gazetki ścienne regularnie je aktualizujemy, samodzielnie 

wykonując dekoracje.  

Współpracujemy z organizacjami szkolnymi, uczestnicząc w akcjach szkolnych np. „Sprzątanie świata”. 

 

 

Gry stolikowe w świetlicy 
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 Zabawy na świeżym powietrzu 
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Zabawa i odpoczynek na łonie natury 
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Zabawy z piłką przed szkołą 
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Odpoczynek w ogrodzie botanicznym 
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Ogród Botaniczny im. Krystyny Sowińskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Pruchniku 
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Czas na odpoczynek w przerwie meczu 
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 Zabawy z piłką na szkolnym podwórku 
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Gazetki ścienne w Świetlicy 
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Radosna Szkoła 

 

Zabawy w Sali Radosna Szkoła 
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Gazetka z informacjami dla dzieci i rodziców 
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Zabawa i relaks 
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Wybór drużyny przed meczem 
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Czas na porządki, sprzątamy teren wokół szkoły 



Zasady Funkcjonowania świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku 
 

 

Pełne wyposażenie do sprzątania 
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Teren posprzątany, buzie uśmiechnięte, praca wykonana 
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Koniec pracy, wracamy do zabawy 


