
Świetlica Szkolna SP 205 - Podstawowe informacje 

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną. 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed 

zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do 

wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.  

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz 

nadrabianiu zaległości w nauce.   

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia  

i współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier 

i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, 

wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. 

 

 

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, 

przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz 

wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. 

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 Świetlica czynna jest od 7.00 do 17.00. 

 Do świetlicy są przyjmowane dzieci z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

klas I-III. 

 Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii przebywają przez ten czas w świetlicy  

(ich obecność odnotowywana jest w zeszycie świetlicowym). 

 Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy), składanego corocznie  

w świetlicy. 

 Zgłoszenia do świetlicy dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 15 września 

danego roku szkolnego. 

 Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach  

w uzasadnionych przypadkach. 

 Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne w świetlicy szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły http://sp205lodz.edupage.org,w zakładce: świetlica. 

 Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce 

zamieszkania, telefony kontaktowe, ogólna charakterystyka dziecka). 

 Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez osoby dorosłe. W przypadku odbierania dzieci 

przez inne osoby, niż rodzice/opiekunowie prawni, osoby te muszą posiadać pisemne 

upoważnienie podpisane przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia. 

http://sp205lodz.edupage.org/


 Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie oddzielnego upoważnienia do odbioru 

dziecka, na którym należy wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu 

osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka. 

 Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice 

wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.  

 Po godzinie 17.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom 

opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 

 Dzieci objęte opieką świetlicową korzystają z szatni klasowych. 

 W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno - techniczne, 

dydaktyczne, muzyczne, czytelnicze, informatyczne, relaksacyjne. 

Dzieci mają również czas na zabawy własne. 

 Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania 

i właściwego spędzania wolnego czasu. 

 Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje 

okolicznościowe, wystawki prac oraz elementy dekoracji świetlicy. 

 Dzieci chętne mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje - umożliwiają to 

zgromadzone w świetlicy pomoce dydaktyczne. 

 Prawa i obowiązki ucznia - wychowanka świetlicy określa Statut szkoły i Regulamin Świetlicy. 

 Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty   

i przyniesione drogie zabawki. 

 Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy. 

 Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze 

świetlicy. 

 Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

 Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach 

obowiązujących w świetlicy. 
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