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ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Organizację pracy świetlicy szkolnej określa § 31 do 34 Statutu Szkoły Podstawowej w Malcu. 

 

Wyciąg ze Statutu Szkoły: 

§ 31 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.  

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I–III, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców oraz inne okoliczności, które wymagają zapewnienia opieki tym 

uczniom w Szkole.  

3. Świetlica jest czynna po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do godziny 15.15.  

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać 25.  

5. Świetlica zapewnia zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

6. Praca świetlicy ma na celu w szczególności:  

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;  

2) właściwą organizację czasu wolnego po lekcjach;  

3) organizację zajęć świetlicowych, o których mowa w ust. 7.  

7. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji.  

8. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:  

1) zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”;  

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;  

3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;  

4) pomoc w wykonaniu pracy zleconej przez nauczyciela, mającej na celu utrwalenie wiedzy 

i umiejętności z lekcji;  

5) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;  

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w 

pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

fizycznego dziecka;  

7) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację 

stosownych zajęć w tym zakresie;  
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8) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek 

i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;  

9) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów;  

10) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również 

z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami                          

i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku;  

11) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.  

9. Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:  

1) stałej opieki wychowawczej;  

2) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;  

3) ochrony i poszanowania godności;  

4) życzliwego i podmiotowego traktowania;  

5) pomocy w nauce;  

6) uczestnictwa w życiu świetlicy;  

7) korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

10. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:  

1) dbać o ład i porządek w świetlicy;  

2) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;  

3) szanować mienie świetlicy;  

4) brać udział w pracach na rzecz Szkoły i świetlicy;  

5) zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy;  

6) przestrzegać regulaminu świetlicy;  

7) kulturalnie zachowywać się na zajęciach świetlicowych;  

8) stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy.  

 

§ 32 

1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców, którzy są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze z domu do świetlicy i ze świetlicy do domu.  

2. Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi pełniącemu dyżur w świetlicy.  

3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na 

wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają 

zagrożenia.  

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe.  

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat. 
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§ 33 

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione przez rodziców.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać 

w każdej chwili odwołane lub zmienione.  

3. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 15.15.  

4. Nauczyciel świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub ze względu na inne zachowanie 

mogące zagrozić bezpieczeństwu dziecka.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko 

do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z rodzicem lub osobą upoważnioną przez 

rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor Szkoły.  

 

§ 34 

1. W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy 

świetlicy, rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia 

innego sposobu odbioru dziecka.  

2. W razie gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione 

w czasie określonym w §33, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły 

oraz kontaktuje się z Policją.  

 


