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R E G U L A M I N 
OPIEKI POPOŁUDNIOWEJ 

POLSKO-NIEMIECKIEJ SZKOŁY SPOTKAŃ I DIALOGU 
IM. WILLY`EGO BRANDTA W WARSZAWIE 

 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1. Opieka Popołudniowa WBS uzupełnia zadania edukacyjno-wychowawcze szkoły, które 
wiążąco objaśnione są w Regulaminie Szkoły, poprzez ofertę opieki i zajęć 
pozaszkolnych (AG`s). Opieką popołudniową objęci są wszyscy uczniowie i uczennice 
klas 1- 6, których rodzice wyrażają taką wolę pisemnie z początkiem każdego semestru. 
Świetlica WBS to miejsce przyjazne dzieciom. Profesjonalizm wychowawców 
zatrudnionych w opiece popołudniowej ma służyć stworzeniu atmosfery, w której każdy 
uczeń poczuje się dobrze i bezpiecznie.  

 
2. Korzystanie z opieki popołudniowej wiąże się z odpowiednimi opłatami, których 

wysokość ogłaszana jest na stronie internetowej szkoły. 
 
 
           

§ 2 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIEKI POPOŁUDNIOWEJ WBS 
 

1. Struktura organizacyjna opieki popołudniowej WBS jest dostosowana do struktury 
szkoły. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie opieki popołudniowej obowiązują 
zapisy regulaminu (Statutu) WBS oraz statutu organu prowadzącego. 

 
2. Kierownik zajęć pozalekcyjnych jest odpowiedzialny za organizowanie, koordynowanie 

oraz nadzorowanie zajęć w ramach kółek zainteresowań oraz opieki świetlicowej. Jego 
obowiązki są dokładniej określone w opisie stanowiska pracy. Kierownik zajęć 



pozalekcyjnych podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi WBS. Kierownik zajęć 
pozalekcyjnych pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem WBS oraz dyrekcją szkoły 
podstawowej, omawiając  bieżące problemy. Kierownik współpracuje też z innymi 
gremiami szkolnymi oraz jest partnerem rodziców w rozmowach na temat opieki 
popołudniowej.  

 
3. We wszystkich sprawach pedagogicznych, wychowawczych, opiekuńczych i 

organizacyjnych wychowawcy świetlicy zwracają się bezpośrednio do kierownika zajęć 
pozalekcyjnych. Wychowawcy opieki popołudniowej posługują się biegle językami 
niemieckim i polskim, przy czym zgodnie z charakterem szkoły, która ma w nazwie 
określenie Szkoła Spotkań i Dialogu, ogromne znaczenie ma upowszechnianie języka 
niemieckiego oraz kultury niemieckiej w sensie polityki kulturalnej oraz oświatowej. W 
uzasadnionych przypadkach dyrektor WBS może zatrudnić osoby ze znajomością tylko 
jednego języka, bądź innych języków obcych. 

 
 
4. Opiekę nad dziećmi sprawują pedagodzy – wychowawcy świetlicy, a także prowadzący 

kółka zainteresowań (AGs) – nauczyciele WBS oraz starannie dobrane osoby spoza 
szkoły.  

 

 
 

§ 3 
 

ORGANIZACJA PRACY W RAMACH OPIEKI POPOŁUDNIOWEJ 
 
1. Świetlica WBS obejmuje swoją opieką dzieci z klas 1- 6. Podział na grupy jest 

dokonywany zawsze na początku roku szkolnego.  
 
2. W ramach danej grupy są dzieci z różnych klas, co ma na celu integrację uczniów z 

różnych grup językowych. 
 
3. Prawa i obowiązki uczniów objętych opieką popołudniową określa regulamin WBS. 

Dotyczy to także współpracy opieki popołudniowej z rodzicami, ponieważ nauczanie i 
wychowanie są ze sobą powiązane. Rodzice wspierają wychowawców opieki 
popołudniowej w ich zadaniach pedagogicznych. 

 
4. W uzasadnionych przypadkach, decyzją dyrekcji szkoły, uczeń może być wyłączony na 

określony czas lub na stałe z korzystania z opieki południowej.  
 

5. Opieka popołudniowa obejmuje wszystkie dni powszednie z wyłączeniem świąt, wakacji 
i niektórych ferii. Wszystkie dni wolne są ogłaszane na stronie internetowej szkoły przed 
rozpoczęciem danego roku szkolnego. 

 
6. Opieka popołudniowa rozpoczyna się o godz. 13.20 wraz z rozpoczęciem wydawania 

obiadów (które są fakultatywne) i kończy o godz. 18.00. 
 

7. Dzieci powinny być odebrane najpóźniej do godziny 18.00. Jeżeli wyjątkowo uczeń nie 
może być odebrany w tym czasie, konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna 
pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej WBS. Przedłużony pobyt 



wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat ustalonych przez organ 
prowadzący WBS.  

 
8. Rodzice są zobowiązani wypełnić na początku roku szkolnego deklarację, jakie osoby 

mogą odbierać dziecko ze szkoły, ewentualnie powinni złożyć pisemne oświadczenie, 
że uczeń może samodzielnie wracać do domu. 

 
9. Jeżeli jedno z rodziców ma zakaz kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic ma obowiązek 

poinformować o tym kierownika zajęć pozalekcyjnych, przedkładając jednocześnie 
kopię wyroku sądu w tej sprawie. 

 
10. Osoba odbierająca dziecko zgłoszone do opieki popołudniowej ma obowiązek zgłosić 

odbiór dziecka w info-point oraz wypisać je w jednej ze specjalnych list.  
 

11. Uczeń korzystający z opieki popołudniowej ma obowiązek:  
a) każdorazowo zgłaszać wychowawcy zamiar opuszczenia pomieszczenia 

świetlicowego, placu zabaw, boiska szkolnego oraz innych miejsc wspólnego 
przebywania uczniów; w przypadku kółek zainteresowań uczeń informuje osobę 
prowadzącą zajęcia;  

b) zgłaszać się do wychowawcy w świetlicy po zakończeniu każdego kółka 
zainteresowań; 

c) stosować się do bieżących wskazówek i zaleceń wychowawców oraz kierownika 
zajęć pozalekcyjnych, a w trakcie kółek zainteresowań – do osób prowadzących.  

 
12. Uczeń może przebywać na placu zabaw oraz boisku szkolnym tylko i wyłącznie pod 

opieką wychowawcy. 
 
13. Celem zagwarantowania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 

opiekuńczych dyrektor WBS oraz kierownik zajęć pozalekcyjnych mają prawo wydawać 
doraźne zarządzenia, obowiązujące uczniów, rodziców oraz wychowawców.  

 
14. Dzieci korzystające z opieki popołudniowej mogą spożywać obiady, które są wydawane 

w stołowce w ustalonych przez szkołę godzinach. Jeżeli dziecko jest uczulone na 
określone potrawy, rodzice są zobowiązani poinformować o tym firmę obsługującą 
stołówkę szkolną. W takim przypadku szkoła nie przyjmuje odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku niedopatrzeń ze strony firmy, która przygotowuje 
obiady. 

 
15. Kierownik zajęć pozalekcyjnych przebywa na terenie szkoły przez cały czas pracy 

świetlicy, służąc w razie potrzeby pomocą. Zarówno uczniowie korzystający z opieki i 
zajęć pozalekcyjnych, jak i ich rodzice, mają prawo przyjść ze swoimi problemami lub 
uwagami do kierownika. 

 

 

 

 

 


