
Szanowni Państwo,  

w związku z pytaniami dotyczącymi świetlicy szkolnej chciałam przedstawić stanowisko 
dyrekcji. Organizując pracę świetlicy bierzemy pod uwagę: przepisy prawa, wytyczne Wójta 
Gminy Będzino i możliwości finansowe Gminy Będzino oraz szkoły, potrzeby rodziców, 
zalecenia pokontrolne Komisji Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

O obowiązku utworzenia świetlicy w szkole mówi art. 105 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieką świetlicy należy objąć wszystkich uczniów, 
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców (na wniosek rodziców), 
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi 
opieki w szkole.  Dodatkowo wprowadzono wymóg, aby podczas zajęć, pod opieką jednego 
nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów oraz wymagania dotyczące dostosowania 
zajęć świetlicowych do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich 
zainteresowań. 

W związku z tym wszyscy uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi mają zapewnioną 
automatycznie opiekę w szkole (do czasu odjazdu najbliższego szkolnego autobusu). Pozostali 
uczniowie są zapisywani na zajęcia świetlicowe na wniosek pracujących zawodowo rodziców.  

Niestety, we wnioskach większość Państwa deklaruje obecność dziecka na świetlicy od 6.45 
do 15.30. Przypomnę cytowany przepis (pod opieką jednego nauczyciela nie może być więcej 
niż 25 uczniów), co oznacza, że zatrudnienie 2 nauczycieli przy grupie 25 osób – 
to niegospodarność, 1 nauczyciela przy 26 uczniach – łamanie prawa. Tymczasem mamy 
zapisanych np. na 14.40 - 42 uczniów, a fizycznie bywa 18. Dnia 16.08.2021 otrzymaliśmy 
pismo Inspektora ds. Oświaty Urzędu Gminy w Będzinie: „W nawiązaniu do polecenia Pana 
Wójta Gminy Będzino, przekazuję następujące informacje dotyczące organizacji pracy świetlic 
szkolnych w roku szkolnym 2021/2022: godziny pracy świetlicy powinny odpowiadać 
godzinom przywozu i odwozu uczniów do szkół; nie należy tworzyć dodatkowych grup 
świetlicowych ponad te, w których znajdują się uczniowie dowożeni do szkół; grupy powyższe 
mogą być dopełnione (do maksymalnej liczebności ujętej stosownymi przepisami) 
miejscowymi uczniami klas  I-III.” 

Ponadto brak wiedzy na temat godziny odbioru dziecka nie pozwala wychowawcom świetlicy 
prowadzić interesujących zajęć (co chwilę ktoś odbiera dziecko), ani też przygotować dziecka 
do wyjścia. Dziecko nie może na hasło „przyszedł rodzic” wstać i wyjść, powinno 
uporządkować zajmowane miejsce, np. zdać grę, ubrać się i dopiero wyjść. 

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci, wychowawcy świetlicy muszą wiedzieć, 
za które dzieci w jakich godzinach i w jakie dni odpowiadają. Inaczej negatywnie wpływa 
to na bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza tych, którzy po zajęciach lekcyjnych nie pojawili się 
w świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie wiedzą bowiem, czy dziecka nie było także 
na lekcjach, czy odebrał je ktoś dorosły, czy samo oddaliło się ze szkoły. Przypomnę także, 
że każdy rodzic ma prawo po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu 
przyprowadzić/odebrać dziecko o innej godzinie. Zapis ten dotyczy także zajęć edukacyjnych. 

 

Z poważaniem 

wicedyrektor szkoły 

Ewa Waszkiewicz 


