
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa im. ks. S. Joniaka w Niegowonicach 

rok szkolny 2022/2023 

 

I Postanowienia wstępne 

 

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 szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o zadania 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły. 

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy. 

4. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany 

w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

 

II Cele i zadania świetlicy 

 

1. Głównym celem świetlicy jest: 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach 

edukacyjnych, 

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, 

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków. 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

1) pomoc w odrabianiu lekcji, 

2) organizowanie gier i zabaw, 

3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

4) nauka właściwego spędzania wolnego czasu, 

5) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły 

wynikających z jej programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rocznych planów pracy, 

6) kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

7) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i kulturalnego zachowania, 

8) rozwijanie samodzielności. 

 



III Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej 

 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych 

opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy. 

2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne u nauczycieli świetlicy. 

3. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o uczniu (imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, telefon kontaktowy, informacje o zdrowiu dziecka), godziny przebywania ucznia w 

świetlicy, osoby upoważnione do odbierania dziecka, informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

4. Listę przyjętych do świetlicy dzieci zatwierdza dyrektor szkoły. 

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora 

szkoły w wyjątkowej sytuacji. 

 

IV Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, w godzinach dostosowanych do 

potrzeb uczniów. Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia 

edukacyjne, a także w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego. 

3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry 

i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami i możliwościami. Dzieci 

mają również czas na zabawy własne. 

5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą 

przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, aż do odebrania dziecka przez 

rodziców/opiekunów/upoważnione osoby. 

6. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich 

upoważnione. 

7. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego, oddzielnego 

upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię  

i nazwisko, kim ta osoba jest dla dziecka. Upoważnienie takie może być przesłane na e-dziennik. 

8. Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości.  

9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice 

wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 



10. Rodzic nie może zgłosić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu. Zgodę taką 

można wysłać przez e-dziennik do nauczyciela, pod którego opieką dziecko przebywa w danym 

dniu. 

11. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazywanych przez dziecko. 

Każda nowa decyzja rodzica/opiekuna prawnego musi być przekazana w formie pisemnej z datą  

i podpisem lub za pomocą e-dziennika. 

12. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub zachowanie agresywne. 

13. W przypadku odmowy wydania dziecka wychowawca ma obowiązek zatrzymać ucznia  

w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy i kontaktuje się z drugim rodzicem lub osobą 

upoważnioną przez rodziców. 

14. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami wychowawca kontaktuje się  

z komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.  

15. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.   

16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione cenne przedmioty i przyniesione  

zabawki. 

17. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

18. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

 

V Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) zorganizowanej opieki wychowawczej, 

2) życzliwego traktowania, 

3) poszanowania godności osobistej, 

4) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, 

5) zgłaszania własnych propozycji zabaw, 

6) korzystania z wyposażenia świetlicy, 

7) pomocy przy odrabianiu lekcji, 

8) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek: 

1) dbać o ład i porządek, 

2) sprzątać po sobie po zakończonej zabawie, 

3) życzliwie traktować inne dzieci, 



4) dbać o wyposażenie świetlicy, w tym o wszystkie przybory, gry i zabawki,  

5) stosować się do poleceń nauczyciela, 

6) informować o każdym wyjściu ze świetlicy. 

 

VI Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje dyrektor 

szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r. 

 

                                                                               

 


