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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

im. M. KOPERNIKA W ZATORZE 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646). 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1591). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575). 

 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w 

planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego 

roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom 

i ich rodzicom. 

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 

 

§2 

Cele i zadania świetlicy 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach 

szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. 

1. Z ogólnego celu pracy świetlicy wynikają cele szczegółowe: 
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• zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, 

• tworzenie warunków do nauki własnej, 

• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

• kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego, 

• współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,  

• wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

• kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 

• stymulowanie postawy twórczej,  

• wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 

• wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabaw na wolnym powietrzu. 

 

2. Do zadań świetlicy należy:  

• organizowanie opieki,  

• organizowanie pomocy w nauce, 

• przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

• organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, mających na celu prawidłowy rozwój umysłowy, 

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie 

nawyków kulturalnego życia codziennego, 

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

• rozwijanie samodzielności i aktywności, 

• współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z 

pedagogiem szkolnym. 

 

§3 

Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej w Zatorze. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy Szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły przez 

rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (Załącznik nr 1) w terminie do 13 

sierpnia każdego roku szkolnego. Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w 

sekretariacie szkoły. 

3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, dzieci 

dojeżdżające do szkoły autobusem, wychowywane przez samotnego rodzica lub z powodu innych 

okoliczności wymagających zapewnienia opieki dziecku w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rozpatrzy złożone dokumenty i sporządzi listę dzieci 

przyjętych do świetlicy. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w 

uzasadnionych przypadkach.  

6. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym 

terminie, następuje po rozpatrzeniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.  

7. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN z dnia 

21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych). 
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§4 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1. Plan pracy świetlicy jest zgodny z Planem Pracy Szkoły oraz z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie w/w procedur. 

3. Opieką wychowawczą są objęci także uczniowie skierowani do Świetlicy z powodu nieobecności 

nauczyciela. 

4. Grupa uczniów na świetlicy liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca. 

5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy wg harmonogramu. 

6. Godzina pracy świetlicy odpowiada godzinie zegarowej. 

 

§5 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej 

Uczeń ma prawo do: 

1. znajomości swoich praw i obowiązków, 

2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 

3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

5. życzliwego, podmiotowego traktowania, 

6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek  

i gier. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. dbać o ład i porządek, 

2. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 

3. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, 

4. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

5. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

6. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. 

 

§6 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 
1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę 

upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 

2. Na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 2) dziecko, które 

ukończyło 7 rok życia może samodzielnie wracać do domu ze świetlicy, jednakże odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka w czasie samodzielnego powrotu do domu ciąży wyłącznie na 

rodzicach/prawnych opiekunach. 

3. W przypadku kiedy rodzic, z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godziny 16.30 odebrać 

dziecka ma obowiązek telefonicznego poinformowania wychowawcy świetlicy o swoim spóźnieniu. 

4. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy w momencie jej zamknięcia wychowawca 

świetlicy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym 

fakcie. 

5. W przypadku, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami za 

pośrednictwem wskazanych numerów telefonów, wychowawca ma prawo poinformować o tym fakcie 

najbliższy komisariat policji. 

6. Wniosek jednego z rodziców/opiekunów prawnych dotyczący nieodbierania dziecka przez drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego może być uwzględniony po przedstawieniu stosownego orzeczenia 

sądowego. 
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§7 

Organizacja dojazdów uczniów 

1. Każdy uczeń dojeżdżający zobowiązany jest do przestrzegania rozkładu jazdy. 

2. Do autobusu uczniowie wsiadają po zatrzymaniu się pojazdu i wydaniu zezwolenia przez 

opiekuna dowozu lub odwozu. 

3. W czasie jazdy należy zachować ciszę i porządek, nie wolno wystawiać przez okno rąk czy 

też żadnych przedmiotów ani manipulować przy urządzeniach będących wyposażeniem autobusu. 

4. Uczniowie wychodzą ze świetlicy do autobusu na 10 min. przed jego podstawieniem. Udają się do 

szatani, a następnie czekają na terenie szkoły na przyjazd autobusu. Po podstawieniu autobusu wychodzą 

poza teren szkoły wprost do autokaru, gdzie opiekę przejmuje opiekun autokaru. Wszystkich uczniów 

obowiązuje kultura osobista względem opiekuna, kierowcy i kolegów. 

 

 

§8 

Nagrody i kary 

Nagrody: 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, 

przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1. pochwały ustnej,  

2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,  

3. nagrody rzeczowej i dyplomu. 

 

Konsekwencje: 

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy 

przewidziane są następujące konsekwencje: 

1. upomnienie ustne,  

2. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, skutkujące obniżeniem 

oceny z zachowania, 

3. skreślenie z listy wychowanków świetlicy.  

 

§9 

Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście). 

2. Korespondencja poprzez dziennik elektroniczny z rodzicami. 

3. Rozmowy telefoniczne. 

 

§10 

Dokumentacja świetlicy szkolnej 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny Plan Pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy szkolnej, zwany „Rocznym Planem Pracy”. 

3. Dziennik zajęć świetlicy. 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Listy uczniów dojeżdżających wraz z telefonami kontaktowymi do ich rodziców. 

6. Ogólny plan lekcji dla klas. 

7. Plan przywozów i odwozów. 

8. Plan pracy wychowawców/ opiekunów świetlicy. 

9. Semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
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§11 

Zasady związane z pobytem dziecka na świetlicy 

1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 - 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

w szkole. O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest 

informowany na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub na stronie szkoły bądź bezpośrednio 

przez wychowawców świetlicy. 

2. W świetlicy obowiązuje Roczny Plan Pracy i Regulamin Świetlicy, z którym dziecko zapoznaje się 

na początku każdego roku szkolnego. Obowiązkiem rodzica jest zapoznanie się z Regulaminem, 

czego dowodem jest złożony prze niego podpis na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy.  

3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest 

zaznaczany w dokumentacji świetlicy. Opiece wychowawców nie podlega dziecko, które nie dotrze 

do świetlicy. 

5. Dziecko, które przebywa w świetlicy jest zobowiązane do przestrzegania zasad, dotyczących 

bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz 

do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

6. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenie przedmiotów będących na 

wyposażeniu świetlicy.  

7. W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u 

wychowawcy (np. do toalety, biblioteki). 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty wartościowe np. telefony 

komórkowe, zabawki itd. Dziecko przynosi tego typu sprzęt na własną odpowiedzialność. 

10. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia i innej wymaganej dokumentacji szkolnej 

oraz niezwłocznej aktualizacji danych, w przypadku jakichkolwiek zmian np. informacji o stanie 

zdrowia, uczuleniach dziecka, numerów kontaktowych. 

11. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec półrocza/roku szkolnego uwzględnia 

opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy. 

12. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby przez nich 

wyznaczone w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, lub w szczególnych wypadkach 

osoby upoważnione pisemnym oświadczeniem, o ile rodzic nie wyraził zgody na samodzielny 

powrót dziecka do domu. Muszą jednak swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

13. Dzieci korzystające z autobusu szkolnego opuszczają świetlicę po uprzedniej konsultacji z 

wychowawcą dotyczącą konkretnej godziny odwozu i samodzielnie udają się do autobusu szkolnego, 

gdzie opiekę przejmuje opiekun autobusu.  

14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić 

wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

16. W nagłych wypadkach, w celu kontaktu ze świetlicą rodzic zobowiązany jest korzystać z podanego 

numeru telefonu do szkoły: SEKRETARIAT 33 84 10 803. 

17. W przypadku kiedy rodzic, z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godziny 16.30 odebrać 

dziecka ma obowiązek telefonicznego poinformowania wychowawcy świetlicy o swoim spóźnieniu. 

 

Regulamin podlega aktualizacji po każdej zmianie przepisów związanych z jej organizacją  

i funkcjonowaniem w szkole oraz po wprowadzeniu zmian w statucie szkoły w zakresie dotyczącym 

realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 


