
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W ZESPOLE SZKÓŁ NR48 

 
§ 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 
 
 Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej 
uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych 
warunków rozwoju. 
 Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

− stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku 
− dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
− rozwijanie zainteresowań i zamiłowań 
− propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
− kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych 
− wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie 
− podnoszenie kultury życia codziennego 
− niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac 

domowych) 
− rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi 
 
§ 2. Założenia organizacyjne. 
 

1. Świetlica jest czynna w godz. 700 – 1800w dni, w których odbywają się 
zajęcia dydaktyczne w szkole.  

2. Po godzinie 1800 nauczyciele wychowawcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie odebranych dzieci.  

3. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.  
4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie 

klas 0-IV, których rodzice udokumentują brak możliwości zapewnienia 
dziecku opieki. 

5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy 
przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela 
(z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje 
religii.  

6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się 
wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych 
opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 
ŚWIETLICY.  

7. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach, w czerwcu na następny rok 
szkolny i uzupełniająca do 10 września danego roku szkolnego. 



8. Przy rekrutacji uczniów do świetlicy rozpatruje się  jedynie KARTY tych 
rodziców, prawnych opiekunów, którzy podpisali Regulamin Świetlicy 
Szkolnej, a tym samym zobowiązali się do przestrzegania go.  

9. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych 
m.st.Warszawy i dobrowolnych wpłat rodziców w kwocie 100 złotych 
dokonywanych  dwa razy w roku szkolnym /do końca października i 
marca danego roku szkolnego.  

10. W przypadku  nie uiszczenia dobrowolnej wpłaty  wskazane jest, aby 
rodzice, prawni opiekunowie, przynieśli wyprawkę, której zawartość 
określają wychowawcy świetlicy.  

11. W przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej lub zdarzeń losowych 
(choroba w rodzinie, śmierć itp.) rodzic, prawny opiekun może starać się 
o zwolnienie z opłaty lub przyniesienia wyprawki po uprzednim złożeniu 
pisemnej prośby z uzasadnieniem. 

12. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup 
odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne). 

 
 § 3.Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.  
 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej układanego przez 
wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem 
Wychowawczym szkoły.  

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, 
które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same 
przed lub po lekcjach.  
• Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyje, wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza 
nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

3. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza 
na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.  

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie 
Zgłoszenia.  

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą 
być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym 
przez rodziców piśmie.  

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

7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne ,prowadzący zajęcia 
odbiera i odprowadza uczniów do świetlicy. 

 


