
Procedury zachowań  w Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 9 
 im. M. Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie 

1. Złe samopoczucie dziecka: 
 W przypadku złego samopoczucia wychowanka należy zapytać o 
przyczynę, porozmawiać, a następnie (jeśli będzie taka konieczność): 
- wyjść z dzieckiem do pielęgniarki lub zadzwonić po nią (gdy Wychowawca 
nie może wyjść ze świetlicy) 
- w przypadku, gdy nie ma pielęgniarki zadzwonić po rodziców/prawnych 
opiekunów – osobiście lub za pośrednictwem sekretariatu 
- po godzinie 1500 obserwować stan zdrowia dziecka i zadzwonić po 
rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Wyjście do sklepiku szkolnego: 
- uczeń może wyjść do sklepiku tylko pod opieką Wychowawcy lub p. Woźnej  
   w czasie zajęć lekcyjnych lub podczas przerwy. 
3. Wyjście do łazienki: 
 Wyjście do łazienki jest traktowane, jako stan wyższej konieczności, 
uczeń może wyjść do łazienki pod opieką Wychowawcy lub p. Woźnej  
-  ma obowiązek pozostawić łazienkę w czystości  
4. Przychodzenie do świetlicy po lekcjach. Wychowawcy klas mają obowiązek 
przyprowadzić Uczniów do świetlicy. Jeśli uczeń skończył lekcje i nie został 
przyprowadzony do świetlicy – wychowawcy świetlicy nie ponoszą za niego 
odpowiedzialności. 

5. Uczeń, który przyszedł do świetlicy ma obowiązek: 
- zgłoszenie swojego przyjścia, celem zaznaczenia go na liście obecności 
- położenia tornistra na wyznaczone miejsce 
- zachowywania się w świetlicy tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i 
życia własnego oraz innych 
- wypełniania poleceń wychowawców świetlicy. 
 6. W przypadku, gdy do świetlicy zostają przyprowadzeni przez 
wychowawców klas uczniowie niezapisani przez rodziców/prawnych 
opiekunów, wychowawcy klas mają obowiązek dostarczyć listę uczniów i 
godziny ich przebywania (lista musi być podpisana). 

7. Dziecko może być odebrane ze świetlicy tylko przez osoby wpisane na kartę 
odbioru, w innym przypadku pozostaje ono w świetlicy: 
- osoba odbierająca ma obowiązek zgłoszenia swojego przyjścia 
wychowawcom świetlicy i podpisania czytelnie listy odbioru 
- do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, nie może być ono odbierane przez 
osobę niepełnoletnią (Kodeks Ruchu Drogowego) 
- dziecko do 7. roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy 



- w przypadku zmiany osoby odbierającej, rodzice/prawni opiekunowie są 
zobowiązani do pisemnego poinformowania o tym Wychowawców świetlicy 
(nie telefonicznie) 
- dziecko nieodebrane po godz. 1730, jest traktowane jako porzucone i 
zgłoszone Patrolowi Szkolnemu (jeśli wcześniej nie ma informacji o przyczynie 
spóźnienia). 
8. System nagradzania i karania. 
a) uczeń dostaje "+” za: 
- pomoc w segregowaniu zabawek i gier oraz czasopism i książek 
- pełnienie funkcji dyżurnego 
- za pomoc w układaniu kart obiadowych i pomoc w wykonywaniu gazetek 
tematycznych 
- przyniesienie do świetlicy pomocy 
- wzorowe zachowanie w świetlicy i udział w konkursach 
- udział w uroczystościach i przedstawieniach organizowanych w świetlicy 
- piękne wykonywanie prac plastycznych i aktywne uczestnictwo w zajęciach 
b) uczeń po trzykrotnym zwróceniu uwagi otrzymuje “-”za: 
- niesprzątanie i niszczenie zabawek oraz gier 
- niewykonywanie próśb i poleceń wychowawców świetlicy oraz samowolne 
opuszczanie świetlicy 
- wulgaryzmy językowe, stosowanie przemocy, niewłaściwe zachowanie 
zagrażające zdrowiu swojemu i innych oraz życiu. 

9. W przypadku ciągłego nieprzestrzegania przez uczniów regulaminu 
obowiązującego w świetlicy, będą stosowane następujące działania oraz 
notatka na temat n/w czynności w zeszycie spostrzeżeń: 
- upomnienie ustne przez wychowawców  
- upomnienie ustne w obecności innych wychowanków i otrzymanie “-” za 
zachowanie 
- po otrzymaniu 3. “-” rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami lub 
zapisanie informacji w dzienniczku ucznia 
- wykluczenie dziecka z atrakcyjnych zajęć na czas określony przez 
Wychowawców świetlicy  
- rozmowa z wychowawcą klasy 
- rozmowa z pedagogiem 
- rozmowa z Dyrektorem Szkoły i rodzicami 
- czasowe zawieszenie z korzystania zajęć, uzgodnione z rodzicami/prawnymi 
opiekunami, Dyrektorem szkoły, pedagogiem i uczniem. 
 

9. Każde negatywne zachowanie dziecka będzie odnotowywane w Zeszycie 
Spostrzeżeń Wychowanka Świetlicy celem wyciągnięcia konsekwencji. 



10. Odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów: 
- rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają materialnie i finansowo za 
zniszczenia wyrządzone przez ich dzieci w świetlicy (również na terenie szkoły) 
- rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom 
obuwie zmienne 
- brać udział w zebraniach, przychodzić na zaproszenia wychowawców 
- współpracować z Wychowawcami świetlicy i kontrolować dzienniczki 
- przed wyjściem do szkoły sprawdzać tornistry, aby dziecko nie zabrało z 
domu swoich zabawek, telefonów komórkowych, dużych ilości pieniędzy, 
drogiego sprzętu elektronicznego 
- pamiętać o wypisaniu dziecka ze świetlicy (w przypadku, gdy już nie będzie 
musiało korzystać z opieki świetlicowej) 
- przestrzegać procedur obowiązujących w świetlicy szkolnej. 

11. Wyjście na boisko szkolne: 
-  pod opieką wychowawcy nie powinno być więcej niż 25 uczniów 
- dzieci przed wyjściem na boisko powinny zmienić obuwie i w zależności od 
pory roku założyć ubranie wierzchnie 
- uczniowie ustawiają się w parach (w celu prawidłowego policzenia) i 
wychodzą z wychowawcą (nie biegają po szkole) 
- po wyjściu na boisko wychowawca ma obowiązek przypomnieć dzieciom o 
zasadach bezpieczeństwa 
a) dzieci nie mogą biegać wokół szkoły 
b) oddalać się samowolnie 
c) w przypadku zabaw kontrolowanych, poruszają się tylko na wyznaczonym 
terenie tak, aby wychowawca mógł je obserwować 
d) w przypadku zabaw kierowanych przez nauczyciela, dzieci muszą 
dostosować się do określonych wcześniej zasad 
- nauczyciel lub dyżurny przynosi i rozdaje wychowankom świetlicowy sprzęt 
sportowy (za zniszczony sprzęt – odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie) 
- w czasie zajęć na boisku dzieci mogą skorzystać z toalety lub wrócić do 
świetlicy, tylko pod opieką Wychowawcy lub p. Woźnej.  
- w przypadku nieodpowiedniego zachowanie otrzymują “-” z zachowania 
- po zakończeniu zajęć dzieci ustawiają się w parach (w celu policzenia) i 
wracają z wychowawcą najpierw do szatni, potem do świetlicy 
- w przypadku, gdy uczeń nie dostosuje się do powyższych procedur, karą 
będzie zakaz uczestniczenia w zajęciach na określony czas przez 
Wychowawcę. 
- za wzorowe zachowanie uczeń otrzymuje “+” z zachowania. 

 12. Obowiązki Wychowawców: 



Wychowawca ma obowiązek zaczynać i kończyć zajęciach zgodnie z 
harmonogramem dyżurów oraz: 
- współpracować ściśle z kierownikiem świetlicy (osobą wyznaczoną przez 
Dyrektora szkoły) i wykonywać jego polecenia  
- jeśli polecenie jest niewykonalne, wychowawca ma obowiązek zgłosić ten fakt 
Wicedyrektorowi lub Dyrektorowi szkoły 
- prowadzić zajęcia zgodnie z opracowanym programem i planem  
- kontrolować miejsce, w którym prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenie 
musi niezwłocznie sam usunąć lub zgłosić kierownictwu szkoły 
- kontrolować obecność wychowanków oraz od razu reagować na nagłe 
“zniknięcie” ze świetlicy 
- dbać o bezpieczeństwo podczas zajęć i pilnować, aby Dzieci nie włączały 
urządzeń elektrycznych 
- w salach i na boisku sprawdzać stan sprzętu, dbać o dobrą organizację zajęć 
i zdyscyplinowanie uczniów 
- na początku roku szkolnego zapoznać wychowanków z regulaminem 
świetlicy oraz obowiązującymi procedurami 
- wzbogacać własny warsztat pracy lub wnioskować o jego modernizację do 
organów kierowniczych 
- wspierać swoją postawą oraz działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, 
ich zainteresowania i zdolności 
- udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 
- bezstronnie i obiektywnie oceniać wychowanków 
- rzetelnie informować rodziców/prawnych opiekunów o zachowaniu dzieci w 
świetlicy 
- brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 
- prowadzić dokumentację pedagogiczną  
- współpracować z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami, 
pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem, intendentką, obsługą administracji, 
kuchni i personelem sprzątającym 
- nie opuszczać swojego stanowiska pracy bez uprzedniego poinformowania 
Dyrektora szkoły, Wicedyrektora lub kierownika świetlicy (osoby 
wyznaczonej przez Dyrektora szkoły). 
 Inne obowiązki, niewymienione powyżej, znajdują się w statucie szkoły, 
z którym każdy wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać się. 
 
 


