
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W SZCZECINIE 

 
 

I.   Cele i zadania świetlicy szkolnej.                        
 
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej  
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, a w szczególności: 

1. Zapewnienie opieki dzieciom przed lekcjami lub po lekcjach, w godzinach pracy rodziców.  
2. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej 

postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu 
 i w środowisku lokalnym). 

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków 
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, a także 
pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania  trudności wychowawczych. 

II.   Założenia organizacyjne. 

1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się komisyjnie, na podstawie kart zgłoszeń, które 
wypełniają rodzice i dostarczają do szkoły do 22 czerwca 2022 r. Karta zgłoszenia do świetlicy 
zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania oraz miejsce pracy rodziców potwierdzone zaświadczeniami z zakładów pracy lub 
wyciągami o prowadzeniu działalności). 

2. Dokumenty złożone w świetlicy są poufne i objęte ochroną danych osobowych. 
3. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30-17:00. 

III. Warunki korzystania ze świetlicy. 

    Ze świetlicy szkolnej może korzystać  każdy uczeń szkoły, którego oboje rodzice  pracują zawodowo  
i złożą kartę zgłoszenia wraz z załącznikami oraz  poprawnie  udokumentują  potrzebę pomocy  
w sprawowaniu opieki nad ich dzieckiem. Rodziców prosimy o wsparcie na potrzeby świetlicy – 
wyprawka rzeczowa w kwocie 100 złotych na cały rok szkolny. Wyprawka rzeczowa może być zakupiona 
po ustaleniu z nauczycielami świetlicy, którzy określą,  jakie są aktualne potrzeby wynikające z 
organizacji pracy świetlicy. Ta forma jest bardziej dogodna. Wśród rzeczy, które zakupywane są do 
świetlicy są materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, drobne nagrody, książki do świetlicowej 
biblioteczki, zabawki, sprzęt – piłki, skakanki, hula – hopy, gry planszowe itp.  
Ta forma jest bardziej dogodna. Można również dokonać wpłaty na konto Towarzystwa Przyjaciół Szkoły 
nr 53 z dopiskiem: „Wyprawka do świetlicy”, podając imię i nazwisko dziecka i  klasę.  
Wpłaty można dokonywać już od 1 września 2022 r. do końca pierwszego semestru. 
 Nie jest to opłata za opiekę w świetlicy. 

Wychowankowie powinni: 

1. Po wejściu do świetlicy zgłaszać swoją obecność wychowawcy dyżurującemu. 
2.  Nie opuszczać świetlicy bez zgody i wiedzy nauczyciela. 
3. Brać  aktywny udział w zajęciach przed i po lekcjach. 
4. Korzystać z gier i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, szanować je i odkładać na miejsce. 



5. Dbać o czystość i porządek w salach świetlicowych oraz w miejscu wyznaczonym na przechowywanie  
plecaków. 

6. Obowiązkowo rozbierać się w szatni i zmieniać obuwie. 
7. Nie używać telefonów komórkowych (zgodnie z regulaminem szkoły) 

 
IV. Procedury związane z przyjęciem oraz wypisaniem ze świetlicy 
 

1. Rodzice określają we wniosku sposób opuszczania przez  dziecka  świetlicy (chodzi do domu samo na 
podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, czy odbioru dokonują osoby upoważnione). 

2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie mogą odebrać dziecka ze świetlicy.  
W przypadku  braku kontaktu z  osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciele zastosują 
punkt 4.5 procedury. 

3. Rodzice lub opiekunowie uczniów zobligowani są do osobistego odebrania dziecka od wychowawcy 
świetlicy (dotyczy uczniów klas pierwszych) lub przez domofon i wypisanie dziecka w „ Zeszycie 
odbioru”  w dyżurce przy wejściu do szkoły,  przed godziną 17.00. 

4. Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna dotycząca odbioru dziecka wyrażona telefonicznie  
lub e- mailowo nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela. 

5. Rodzice, którzy pozostawili dziecko w świetlicy po godzinie 17.00: 

• zobowiązani  są do pisemnego wyjaśnienia sytuacji u dyrektora szkoły. 

• zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z 2006 r. obowiązuje kara  za spóźnienie 
 po dziecko do świetlicy – 1 ryza papieru ksero za każde  rozpoczęte pół godziny.  

• powtarzające się trzykrotne nieodebranie dziecka  na  czas jest podstawą do skreślenia z listy 
wychowanków świetlicy, 

• w przypadku braku kontaktu z opiekunami ucznia oraz przedłużającej się ich nieobecności, 
pozostawione dziecko zostanie przewiezione przez policję do Pogotowia Opiekuńczego. 

6. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy wychowanków świetlicy szkolnej 
 w przypadku: 

a)  kiedy rodzic nie przestrzega postanowień regulaminu,  
b)kiedy dziecko stwarza poważne kłopoty wychowawcze, które zagrażają                                                                                              
    bezpieczeństwu innych wychowanków, 
c) kiedy rodzice dziecka nagminnie spóźniają się po dziecko pozostawione w świetlicy. 

  7. Za  zgubione lub zepsute prywatne zabawki lub cenne przedmioty dzieci  przyniesione przez    
           dziecko nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 
 
 V. Nagrody i kary wobec wychowanków 

1. NAGRODY: Pochwały ustne, pochwały zgłoszone wychowawcom i rodzicom, pochwały przed grupą 
wychowanków świetlicy, pochwały wpisane do dzienników lekcyjnych za wyróżniające się zachowanie 
lub udział w imprezach lub konkursach, słodycze, punkty w „ Zeszycie aktywności”.  
Dyplomy i nagrody rzeczowe od wychowawców świetlicy  na zakończenie roku szkolnego. 

2.KARY: Dyscyplinujące rozmowy z uczniami, poinformowanie rodziców, zgłoszenie problemu 

wychowawcy, wpisy do zeszytu korespondencji, dziennika lekcyjnego. W przypadku  nagminnego 

łamania regulaminu -miesięczne zawieszenie, a w razie braku poprawy, skreślenie dziecka z listy 

wychowanków świetlicy. 

 


