
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU 
EDUKACYJNEGO NR 4 
 W ZIELONEJ GÓRZE 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Organem nadzorującym pracę świetlicy jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej 

Górze. 

2. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są kierownik, i nauczyciele – wychowawcy. 

3. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

a. regulamin świetlicy szkolnej, 

b. plan dydaktyczno-wychowawczy świetlicy szkolnej, 

c. harmonogram dnia pracy świetlicy, 

d. zasady przyjmowania dzieci do świetlicy, 

e. karty zapisu dzieci do świetlicy, 

f. lista uczniów zapisanych do świetlicy wraz z danymi osobowymi 

g. regulamin dowożenia uczniów autobusem szkolnym, 

h. postępowanie w razie awarii autobusu, 

i. plan dowozów i odwozów, 

j. wykaz ilości uczniów dojeżdżających z danej miejscowości, 

k. spis dzieci posiadających opinie z Poradni PP, oraz o potrzebie kształcenia specjalnego, 

l. plan pracy nauczycieli świetlicy, 

m. sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu, oraz na koniec roku szkolnego, 

n. dziennik zajęć, 

o. lista obecności jako załączniki. 

4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:45 – 17:00. W przypadku nieodebrania podopiecznego w 

godzinach pracy świetlicy, oraz braku kontaktu z jego rodzicami, lub opiekunami, wychowawca 

wdraża odpowiednie procedury. 

W przypadku dzieci dowożonych, które pozostają w świetlicy poza godzinami jej pracy, w 

związku z awarią autobusu, lub zmianami w odwozach, wychowawcy świetlicy mają 

obowiązek zapewnić im opiekę. 

5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III rodziców pracujących, niepełnosprawni, z 

rodzin niepełnych, wychowawczo zaniedbani, dojeżdżający autobusem MZK, oraz w 

uzasadnionych przypadkach – uczniowie klas IV-III gim. Przebywają w niej również dzieci 

dowożone autobusem szkolnym z miejscowości Sucha, Ługowo, Marzęcin, Zatonie, 

Barcikowice Duże, Książ Śląski, Jarogniewice, Jeleniów, Radwanów, Broniszów, Stary 

Kisielin, Nowy Kisielin, Kiełpin, Ochla. 

6. Klasyfikacji i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez 

rodziców/prawnych opiekunów, uzupełniając odpowiednią „kartę”, dostępną u wychowawców 

świetlicy, oraz na stronie internetowej szkoły. Dzieci dowożone przyjmowane są bez potrzeby 

wypełniania zgłoszenia. 

7. W przypadku, gdy dziecko nie spełnia warunków określonych w „karcie zgłoszenia”, decyzję 

o przyjęciu pozostawia się dyrektorowi szkoły, do rozpatrzenia w ciągu 14 dni. 

8. Świetlica pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, realizując roczny plan pracy. 

9. W ramach zajęć, mogą być organizowane wycieczki. 

10. Zapisanie dziecka do świetlicy wiąże się z akceptacją i zgodą na uczestniczenie pociech we 

wszystkich zajęciach, wynikających z rocznego planu pracy świetlicy, i harmonogramu dnia. 

11. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (rekolekcje, egzaminy), świetlica jest czynna zgodnie z 

zarządzeniem dyrektora szkoły. 

12. Przez cały rok szkolny, wszystkie dzieci przebywające w świetlicy, obowiązuje obuwie 

zmienne, a kurtki i buty pozostawiane są w szatni. 



13. Świetlica posiada własny regulamin dowożenia uczniów. 

14. Każdy uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek zgłoszenia wyjścia z sali wychowawcy. 

15. Dzieci zapisane, doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów 

(zapisanych z imienia i nazwiska w karcie zgłoszenia) z sali świetlicowej, po uprzednim 

zgłoszeniu wychowawcy. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

16. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie, z wyłączeniem osób nieletnich, 

upoważnionych w karcie zapisu dziecka do świetlicy.  

17. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. W takiej 

sytuacji powiadamiany jest inny, upoważniony członek rodziny, i wdrażane są odpowiednie 

procedury. 

18. Wymagane są pisemne oświadczenia w przypadku: 

a. samodzielnego wyjścia do domu; 

b. odbierania dziecka przez inne osoby, niż rodzic/prawny opiekun. 

19. Nauczyciel świetlicy zgłasza wychowawcy, rodzicom, pedagog o nieprzestrzeganiu zasad 

przebywania w świetlicy. 

20. Czas pobytu w świetlicy powinien być wykorzystywany na rozwój funkcji poznawczych, oraz 

inwencji twórczej; usprawniania manualnego, odrabiania lekcji, integracji z grupą świetlicową, 

poprzez wspólną bezpieczną zabawę. 

21. Nauczyciele i uczniowie dbają o ład i porządek, oraz estetykę w sali podczas zajęć. 

22. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia sali, są obciążeni 

pełną, lub częściową odpłatnością. 

23. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, oczekują na ich wyjście na korytarzu. 

24. Dzieci dowożone gimnazjalnym autobusem, oraz miejscowe przychodzące przed 6:45, czekają 

na wychowawcę świetlicy w szatni (w klasowych boksach), pod opieką pracownika szkoły. 

25. Za wartościowe rzeczy, przynoszone przez dzieci, np. pieniądze, urządzenia elektroniczne, 

zabawki, biżuteria – wychowawcy nie biorą odpowiedzialności. 

26. Każdemu wychowawcy świetlicy przydzielona jest grupa licząca nie więcej, niż 25 uczniów 

27. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z kierownikiem świetlicy, dyrekcją szkoły, 

wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, logopedą, biblioteką, pielęgniarką, 

pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami/opiekunami uczniów. 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ŚWIETLICY 
Kierownik świetlicy odpowiada za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, 

gospodarczej świetlicy, oraz dba o bezpieczeństwo wychowanków. Jest bezpośrednim przełożonym 

wychowawców świetlicy i pracowników stołówki, organizuje i nadzoruje ich pracę. 

1. Sporządzanie planu świetlicy na dany rok szkolny, we współpracy z wychowawcami. 

2. Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, zgodnie z przyjętym panem pracy, 

oraz obowiązującym regulaminem. 

3. Zbieranie i analiza kart zgłoszeń. 

4. Podział uczniów na grupy, i przydział grup wychowawcom. 

5. Ustalenie godzin pracy wychowawców. 

6. Nadzór pedagogiczny nad pracownikami świetlicy szkolnej. 

7. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych. 

8. Systematyczna kontrola dokumentacji oraz dzienników zajęć. 

9. Planowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców. 

10. Składanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy. 

11. Nadzór nad powierzonym sprzętem, dbałość o ich uzupełnianie i ewentualną wymianę. 

12. Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych. 

13. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, innymi 

nauczycielami, pedagogiem, logopedą, biblioteką, pielęgniarką, pracownikami 

niepedagogicznymi. 

14. Współpraca z rodzicami, i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

15. Wykonywanie innych obowiązków i zadań, zleconych przez dyrektora szkoły. 



16. Planowanie potrzeb finansowych świetlicy, z udziałem dyrektora szkoły, z wyszczególnieniem 

budżetu na potrzeby sal i zajęć. 

17. Nadzór nad przebiegiem wydawania i spożywania posiłków w stołówce szkolnej. 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY 
1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy. 

2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną 

ofertę zajęć świetlicowych. 

3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji. 

4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do: 

• dbania o bezpieczeństwo wychowanków, 

• przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak 

najbardziej efektywny, 

• dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu 

inicjatywy, 

• przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż., 

• dbania o dobre imię szkoły,  

• wykazywania troski o powierzony sprzęt, 

• przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej, 

• przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

• tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, rozwiązywania 

ewentualnych konfliktów.  

5. Wychowawcy świetlicy utrzymują kontakt z kierownikiem świetlicy, innymi nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, biblioteką, pracownikami niepedagogicznymi, oraz 

rodzicami/opiekunami dzieci.  

6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o problemach 

mających miejsce podczas zajęć w świetlicy. 

7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany 

jest podjąć niezwłocznie następujące działania: 

• zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych 

przypadkach), 

• zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka, 

• poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły. 

8. Wychowawcy świetlicy dbają o ład i porządek, oraz estetykę sali podczas zajęć. 

9. Wychowawca świetlicy zgłasza wychowawcy klasy, rodzicom, pedagog, o nieprzestrzeganiu 

zasad przebywania w świetlicy. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW: 
1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo‐opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.  

2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca, rodzic ma prawo do interwencji u 

kierownika świetlicy.  

3. Rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione odbierają dzieci osobiście z sali 

zajęć świetlicowych bądź boiska szkolnego, zgłaszając się bezpośrednio do wychowawcy.  

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie 

zgłosiło się do świetlicy.  

5. Zapisanie dziecka do świetlicy wiąże się z akceptacją i zgodą na uczestniczenie pociech we 

wszystkich zajęciach, wynikających z rocznego planu pracy świetlicy, i harmonogramu dnia. 

6. Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawców o odebraniu dziecka zapisanego do 

świetlicy, poza jej salą. 

7. Wymagane są pisemne oświadczenia w przypadku: 

a. samodzielnego wyjścia do domu; 

b. odbierania dziecka przez inne osoby, niż rodzic/prawny opiekun. 



8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia sali, są obciążeni 

pełną, lub częściową odpłatnością. 

9. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, oczekują na ich wyjście na korytarzu. 

10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych odpowiedzialność za nieodebrane dziecko ponoszą 

rodzice.  

11. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciele świetlicy postępują według stosownej 

procedury (załącznik nr 2).  

12. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.  

13. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu świetlicy Zespołu 

Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, i do przestrzegania ujętych tam zasad. 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA: 
1. Uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek noszenia obuwia zmiennego przez cały rok szkolny. 

2. Uczeń zapisany do świetlicy uczestniczy we wszystkich zajęciach, wynikających z rocznego 

planu pracy i świetlicy, i harmonogramu dnia, przygotowanych przez wychowawców. 

3. Wychowanek podczas przebywania w świetlicy szkolnej ma prawo do opieki wychowawcy 

4. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w 

rozmaitych formach zajęć świetlicowych. 

5. Uczeń ma prawo do odrobienia w świetlicy prac domowych i uzyskania w miarę potrzeby 

pomocy wychowawcy. 

6. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po 

skończonych lekcjach. 

7. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę 

wyjścia z sali. 

8. Wychowanek ma obowiązek stosować się do regulaminu świetlicy i wszelkich poleceń 

wychowawcy. 

9. W czasie pobytu ucznia w świetlicy wymagane jest od niego właściwe zachowanie: 

• uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji, 

• kulturalne zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników 

szkoły oraz kolegów, 

• wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego, 

• kulturalne spożywanie posiłków, 

• wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami i 

koleżankami. 

10. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o 

porządek i estetyczny wygląd sali.  

Zielona Góra, 1.09.2017r. 

 


