
ZASADY FUNKCJONOWANIA WIETLICY SZKOLNEJ 
 
Procedura przyjmowania uczniów do wietlicy szkolnej 

 Kwalifikacja uczniów do wietlicy odbywa si  corocznie na podstawie wniosku ( Karta uczestnika 
wietlicy) który wype niaj  rodzice do dnia 5 wrze nia ka dego roku. W uzasadnionych przypadkach 

zg oszenie mo e by  przyj te w ci gu roku szkolnego. 
 Ze wzgl du na ograniczon  liczb  miejsc w wietlicy, dzieci przyjmowane s  wed ug nast puj cych 

kryteriów: 
 dzieci z klas 1 – 3/ OP pod warunkiem wolnych miejsc 
 dzieci, których oboje rodzice pracuj  zawodowo,  
 dzieci z rodzin niepe nych,  
 Karty zg oszenia s  pobierane u nauczycieli wietlicy.  
 Przyj cie dziecka do wietlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (Karta uczestnika wietlicy) przez 

komisj  kwalifikacyjn  w sk adzie: dyrektor lub wicedyrektor szko y, nauczyciel wietlicy, pedagog w 
terminie do 10 wrze nia.  

 W wietlicy tworzone s  grupy wychowawcze, które nie powinny przekracza   25 wychowanków. 
Grup  w miar  mo liwo ci opiekuje si  jeden nauczyciel.  

 Rozpatrzenie zg osze  o przyj cie dziecka do wietlicy, które zosta y z one po przewidzianym w 
regulaminie terminie, nast puje do 15 wrze nia – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zale no ci od ilo ci 
wolnych miejsc.  

 Rezygnacj  z miejsca w wietlicy rodzic zobowi zany jest zg osi  do nauczyciela wietlicy.  
 Dzieci, które nie ucz szczaj  na lekcje religii i korzystaj  w tym czasie z opieki wietlicy musz  

posiada  Kart  uczestnika wietlicy. 

 
  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze wietlicy szkolnej przez 
rodziców 

 Dzieci zapisane do wietlicy szkolnej przyprowadzane s  i odbierane osobi cie przez rodziców / 
prawnych opiekunów z sali wietlicowej lub  

 Rodzice/prawni opiekunowie ponosz  odpowiedzialno  za dziecko, które zosta o przyprowadzone 
do szko y, a nie zg osi o si  do wietlicy.  

 Dziecko przychodz c do wietlicy zg asza si  do nauczyciela tzn. podchodzi do biurka i podaje 
nauczycielowi imi , nazwisko oraz klas , do której chodzi.  

 Gdy dziecko wychodzi ze wietlicy, odpisuje si  tzn. podaje imi , nazwisko, klas  oraz podaje z kim 
idzie do domu.  

 Rodzice i opiekunowie zobowi zani s  do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka 
ze wietlicy.  

 Dziecko ze wietlicy powinno by  odbierane przez osob  doros  wskazan  przez 
rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie wietlicowej. W przypadku 
odbierania dziecka przez osob  nie wskazan  w karcie, dziecko musi posiada  upowa nienie 
pisemne, czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów. Gdy upowa nienie znajduje si  w 
dzienniczku ucznia i nie ma mo liwo ci skserowania go, dzienniczek pozostaje w wietlicy do dnia 
nast pnego.  

 Dziecko odebrane ze wietlicy szkolnej, nie mo e by  w danym dniu przyj te powtórnie.  
 W wyj tkowych sytuacjach losowych nauczyciel mo e po uprzednim kontakcie z rodzicem 

(telefonicznym) wyda  pozwolenie na odebranie dziecka przez osob  wskazan  przez rodzica. 
Osoba ta zobowi zana jest napisa  o wiadczenie o odbiorze dziecka, podpisuj c si  pod nim 
czytelnie.  

 Je eli dziecko samodzielnie wraca do domu, a nie jest to wskazane w Karcie uczestnika wietlicy, 
musi posiada  pisemne o wiadczenie tego faktu od rodzica, który wyra a zgod  na wyj cie  

 Rodzice/prawni opiekunowie zobowi zani s  przestrzega  godzin pracy wietlicy. Po godz. 16.00 
nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szko y nie zapewniaj  dzieciom opieki i nie ponosz  
odpowiedzialno ci za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze wietlicy wychowawca informuje 
dyrektora szko y. 



 
  

Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I–III 
ucz szczaj cych do wietlicy 

 Wychowawca klasy jest zobowi zany do zabrania uczniów na lekcje ze wietlicy i odprowadzenia 
ich po lekcjach (0 – 3)  

 Dzieci z klas 2, 3, które przebywaj  w wietlicy, na zaj cia lekcyjne mog  wychodzi  same 
po zg oszeniu tego faktu u nauczyciela wietlicy (o ile takie decyzje zostan  podj te przez 
wychowawców klas). Po sko czonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu jest 
zobowi zany odprowadzi  dzieci do wietlicy.  

 Je eli lekcje rozpoczyna lub ko czy inny nauczyciel (np. wf, religii, j zyka angielskiego itd.), jest on 
równie  zobowi zany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do wietlicy po sko czonej 
lekcji.  

 Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowi zany poinformowa  nauczyciela wietlicy ilu uczniów 
pozostawia w wietlicy po sko czonych przez niego zaj ciach 

 Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do wietlicy s  zobowi zane równie  osoby 
prowadz ce ró ne zaj cia dodatkowe p atne i inne /szachy, angielski, ta ce, karate itp./  

 Przed zabraniem uczniów na lekcje oraz po ich przyj ciu do wietlicy po lekcjach nauczyciele 
wietlicy maj  obowi zek sprawdzi  list  obecno ci. Nauczyciel wietlicy jest zobowi zany 

poinformowa  wychowawc  danej klasy lub nauczyciela przedmiotu ilu uczniów przekazuje mu pod 
opiek .  

 Nauczyciele, którzy pozostawiaj  w wietlicy dzieci, które np. nie uczestnicz  w jakich  zaj ciach, nie 
korzystaj  z basenu lub nie wychodz  z klas  poza teren szko y, zobowi zani s  do przyprowadzenia 
ich do wietlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci oraz sposobie ich odebrania ze wietlicy. 

 
  

Procedura postepowania z dzie mi z klas I–III, które nie s  zapisane do 
wietlicy, a zosta y czasowo z ró nych przyczyn pozostawione bez opieki 

 W sytuacjach wyj tkowych dzieci niezapisane do wietlicy szkolnej mog  przebywa  w niej w 
przypadku, gdy liczebno  grupy obecnej na wietlicy nie przekracza 25 uczniów.  

 Je eli ucze  sko czy  zaj cia, a nie ucz szcza on do wietlicy szkolnej, opiek  do momentu przyj cia 
rodziców zapewnia mu nauczyciel maj cy z nim ostatni  lekcj .  

 W sytuacji opisanej w punkcie 2, je eli nauczyciel ma jeszcze planowe zaj cia dydaktyczne, mo e 
wówczas przyprowadzi  dziecko do wietlicy. Robi to osobi cie i podaje dane ucznia. Zobowi zany 
jest do powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w wietlicy.  

 Uczniowie przyprowadzeni do wietlicy zapisywani s  na list  obecno ci.  
 Wychowawca klasy ma obowi zek wyja ni  przyczyny nieodebrania dziecka przez 

rodziców/prawnych opiekunów.  
 Chore dzieci wychowawca klasy / nauczyciel ucz cy / nauczyciel wietlicy w trakcie zaj  

lekcyjnych / wietlicowych przekazuje pod opiek  piel gniarki szkolnej, gdzie pozostaj  do momentu 
przekazania ich pod opiek  rodziców/opiekunów. 

 
  

Procedura post powania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osob , co 
do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrze wo ci lub bycia pod 
wp ywem innych rodków odurzaj cych 

 W przypadku wyst pienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, i  dziecko 
odbierane jest przez osob , wobec której zachodzi podejrzenie, i  jest ona w stanie nietrze wo ci lub 
pod wp ywem dzia ania innych rodków odurzaj cych, nauczyciel zobowi zany jest poinformowa  

 osob  o konsekwencjach sytuacji oraz za da  wezwania (lub samemu wezwa ) innego 
opiekuna dziecka.  



 O zaistnia ej sytuacji nauczyciel zobowi zany jest niezw ocznie powiadomi  dyrektora szko y.  
 Z zaistnia ej sytuacji nauczyciel zobowi zany jest sporz dzi  notatk  s bow .  
 O zaistnia ej sytuacji nale y powiadomi  równie  wychowawc  klasy oraz pedagoga. 

 
  

Procedura post powania w przypadku wyst powania agresji s ownej, fizycznej. 

 Nauczyciel wietlicy zobowi zany jest do interweniowania za ka dym razem, gdy zaistnieje sytuacja 
zachowa  agresywnych. Nauczyciel izoluje uczestników zaj cia, przeprowadza z nimi rozmow  oraz 
powiadamia wychowawc  klasy i rodziców o zdarzeniu.  

 Nauczyciel wietlicy sporz dza notatk  s bow  w dzienniku zaj .  
 Nast pnie nauczyciel wietlicy post puje zgodnie ze szkoln  procedur  post powania wobec ucznia 

przejawiaj cego zachowania agresywne.  
 W przypadkach zagro enia bezpiecze stwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony 

(na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika wietlicy. W tym czasie rodzice zobowi zani s  
do zapewnienia dziecku opieki. 

 
  
Procedura post powania w przypadku niszczenia mienia kolegów, wietlicy 

 Wychowawca wietlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawc  klasy. Sporz dza tak e 
notatk  s bow  w dzienniku zaj  

 W dalszej kolejno ci nauczyciel wietlicy post puje zgodnie ze szkoln  procedur  post powania w 
przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szko y.  

 Ucze  niszcz cy mienie kolegów oraz jego rodzice ponosz  odpowiedzialno  materialn  
i zobowi zani s  do naprawienia wyrz dzonej szkody. 

 
  
Procedura post powania w przypadku kradzie y. 

 Gdy ma miejsce kradzie  w ród uczniów na terenie wietlicy nauczyciel przeprowadza rozmow  z 
poszkodowanym w celu wyja nienia zaj cia i sporz dza notatk  s bow  w dzienniku zaj . 

  Nauczyciel informuje o zaj ciu pedagoga szkolnego, który wdra a szkoln  procedur  post powania 
w przypadku kradzie y w szkole.  

 wietlica nie ponosi odpowiedzialno ci za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, 
telefonów komórkowych itp. 

 
  
Procedura post powania w przypadku opuszczenia wietlicy bez pozwolenia. 

 Nauczyciel wietlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców, wychowawc  klasy.  
 W obecno ci rodziców przeprowadza rozmow  z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu 

wietlicy.  
 Nauczyciel wietlicy sporz dza notatk  s bow  w dzienniku zaj .  
 W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko wietlicy bez pozwolenia, rozmow  z uczniem 

przeprowadza pedagog szkolny.  
 W przypadku trzeciego opuszczenia wietlicy bez pozwolenia ucze  zostaje zawieszony w prawach 

uczestnika wietlicy. 

  
 

  
Procedura udzielania nagród i kar wobec wychowanków wietlicy. 



 Nagrod , wyró nienie udziela nauczyciel wietlicy poprzez pochwa ,  dyplom, list gratulacyjny.  
 Kar  mo e by  upomnienie (w obecno ci uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana 

do dziennika, rozmowa z rodzicami.  
 Wychowankowie, którzy nie przestrzegaj  regulaminu wietlicy mog  zosta  ukarani wed ug zasad 

okre lonych w Statucie Szko y.  
 W uzasadnionych przypadkach: 
o cz stego, niew ciwego zachowania ucznia,  
o wyst pienia zachowa  zagra aj cych yciu i zdrowiu w asnemu lub innych dzieci,  

komisja kwalifikacyjna, po analizie sytuacji, mo e usun  ucznia ze wietlicy. 
 

  
Procedura kontaktów z rodzicami. 

 Nauczyciel wietlicy zobowi zany jest do sta ego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy 
indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencj .  

 Nauczyciel wietlicy ka  rozmow  z rodzicem wpisuje w Dzienniku zaj  

 


