
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 

KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOŃCZEWICACH 

 

Opracowany na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) z późniejszymi zmianami. 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica jest placówką opiekuńczo –wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną 

szkoły. 

2. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i 

wychowania podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia 

i umiejętności. 

3. Świetlicę tworzy się dla zapewnienia opieki dzieciom dojeżdżającym oraz dzieciom 

rodziców pracujących. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym lub dzieciom rodziców pracujących opieki w 

godzinach przed lub po lekcjach. 

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, tworzenie 

warunków do nauki własnej. 

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno- moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i 

środowisku lokalnym), rozwijanie samorządności i samodzielności oraz kształcenie 

nawyków kultury życia codziennego. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienia 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas celem rozwiązywania 

napotkanych trudności wychowawczych. 



 

ROZDZIAŁ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które 

wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie tylko i wyłącznie pracujący lub rodzice dzieci 

oczekujących na dowozy szkolne, do 15 września każdego roku szkolnego. Karta 

zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i 

nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców) - załącznik 

2. Opieką wychowawczą zostaną objęci również  uczniowie skierowani do świetlicy z 

powodu nieobecności nauczyciela oraz oczekujący na zajęcia logopedyczne lub inne 

zajęcia. 

3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać również dzieci z oddziału przedszkolnego. 

4. Grafik zajęć w świetlicy jest dopasowany do planu zajęć i odwozu uczniów. 

5. Świetlica jest czynna codziennie, nie dłużej niż do godziny 16.00 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe w grupie liczącej do 25 wychowanków. 

7. Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut. 

8. Zajęcia świetlicowe prowadzone są na podstawie rocznego planu pracy świetlicy 

przygotowanego przez wychowawcę. 

9. Wszyscy uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek zgłosić się do 

wychowawcy świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych.. 

10. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć lekcyjnych, gdzie notowane są 

nieobecności uczniów. 

11. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez 

rodziców. Decyzję o dłuższym zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły. 

12. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających 

od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili przekazania opiekunowi w szkolnym 

autobusie. 

13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o 

problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających 

nieobecnościach uczniów. 

14. O złym zachowaniu uczniów dojeżdżających, wychowawcy świetlicy powiadamiają 

wychowawcę klasy, który rozlicza uczniów zgodnie z zapisami Szkolnego Systemu 

Oceniania. Wychowawca klasy okresowo zawiadamia rodziców o złym zachowaniu ich 

dzieci. 

15 W przypadkach skrajnych, kiedy działania szkoły nie przynoszą poprawy zachowania 

uczniów dojeżdżających, dyrektor szkoły może o powyższym zawiadomić sąd dla 

nieletnich. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 

szkolnym oraz wychowawcami klas. 

16 Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do 

świetlicy. 

17 Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 

powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

18 Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren 

szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 



 

19 W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) 

umieszcza się środki do dezynfekcji rąk. 

20 Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do 

dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy. 

21 Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów 

wychowawców do zachowania dystansu.  

22 Świetlicę należy wietrzyć: 

a) codziennie rano, przed przyjściem wychowanków; 

b) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy; 

c) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych. 

        23 Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach 

przebywania w świetlicy szkolnej. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

ODBIÓR DZIECI ZE ŚWIETLICY 

 

1. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zgłoszone   

w upoważnieniu. 

2. Dziecko do 7 roku życia nie może samodzielnie  opuszczać  świetlicy szkolnej  oraz nie  

może  być  odbierane  przez  dziecko,  które  nie  ukończyło  10  roku  życia. 

3. W  wyjątkowych   wypadkach,   jeśli   dziecko   miałoby   być   odebrane   przez   osobę  

nie umieszczoną w upoważnieniu potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców, które 

powinno być dostarczone do świetlicy. 

4. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji 

przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w 

formie pisemnej z datą i podpisem lub telefonicznie. 

5. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest 

oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której 

dziecko ma opuścić świetlicę. 

6. Osobom nieupoważnionym lub rodzicom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane.  Wychowawca  będzie  wzywał   inną   upoważnioną   osobę   wymienioną 

w upoważnieniu. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w 

szczególnych przypadkach policja. 

7. W przypadku przebywania grupy świetlicowej na boisku rodzice zobowiązani są do 

poinformowania  nauczyciela  świetlicy  o  odbiorze  dziecka ze świetlicy. 

8. Rodzic osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą 

świetlicową. Nie można wywoływać dziecka, umawiać się z nim przed szkołą. 

 



 

ROZDZIAŁ 5 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 

1. Wychowawca świetlicy jest stałym członkiem Rady Pedagogicznej. 

2. Inicjuje różne formy działalności świetlicy. 

3. Dokonuje okresowych analiz pracy świetlicy, ustala wnioski zmierzające do stałego 

podnoszenia poziomu jej działalności i przekazuje je Radzie Pedagogicznej. 

4. Wychowawca świetlicy szkolnej, podczas zajęć, ma obowiązek prowadzić m.in. zajęcia 

związane z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, 

szczególnie w zakresie przejazdów środkami komunikacji masowej oraz zagadnieniami 

promującymi zdrowy styl życia. 

 

ROZDZIAŁ 6 

PRAWA I OBOWIAZKI WYCHOWANKÓW 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) respektowania swoich praw i obowiązków, 

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach, 

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

h) właściwie zorganizowanej opieki   wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego), 

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw, 
k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu 

sportowego. 

2. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do: 

a) przestrzegania  określonych  zasad, dotyczących   przede   wszystkim:   bezpieczeństwa 

pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, 

podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy, 

b) zostawiania tornistrów w wyznaczonym miejscu w świetlicy, 

c) stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły, 

d) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz   wyjściu ze 

świetlicy, zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia, 

e) aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych, 

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, 

g) zachowywania się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 
 

 



 

 

ROZDZIAŁ 7 

NAGRODY I KARY WOBEZ WYCHOWANKÓW 

 

1. Wobec wychowanków stosuje się nagrody i kary określone w statucie szkoły. 

2. Udzielając nagrodę lub karę wychowawca świetlicy konsultuje się z wychowawcą 

klasowym. 

 

ROZDZIAŁ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 

Świetlicy. 

 

2. Regulamin świetlicy oraz wniosek zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły, w 

zakładce - Świetlica 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Regulamin pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 28.08.2020 

Regulamin pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 31.08.2020 

 

 

 

   Kończewice  31.08.2020 

 

Dyrektor Szkoły 

Sławomir Zirra



 

 


