
Regulamin Świetlicy  

Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku  

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego  

przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dn. 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dn. 22 stycznia 2003 r. Nr 6, 

poz. 69) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

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

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170) 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły; w swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych 

przyjętych w Programie Wychowawczym oraz w Programie Profilaktyki. 

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom Szkoły Podstawowej oraz 

Gimnazjum, którzy: 

- muszą przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki w tym czasie przez 

rodziców/prawnych opiekunów, 

- skierowani są do świetlicy przez dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) 

w wyjątkowej sytuacji, np., gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego 

nauczyciela, 

- nie uczęszczają na zajęcia religii i inne zajęcia, z których zwolnieni są na podstawie decyzji 

dyrektora, 

- korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innej niż ww. okoliczności. 

3. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo –wychowawczych 

wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. 

4. Opracowany przez wychowawców świetlicy regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.  

5. Na początku każdego roku szkolnego wychowankowie i ich rodzice/prawni opiekunowie 

zapoznawani są z regulaminem przez wychowawców świetlicy. 



§2 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Cele świetlicy: 

1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych. 

2. Zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce. 

3. Zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej. 

4. Rozwijanie zainteresowań. 

 

Zadania świetlicy: 

1. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie; wdrażanie zasad właściwego współżycia 

 i współdziałania w grupie oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

2. Integrowanie uczniów.  

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów. 

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia 

codziennego. 

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, dbałości o zdrowie. 

6. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do 

samodzielnego myślenia. 

7. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i problemowymi. 

8. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; organizowanie gier i zabaw ruchowych 

oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny dziecka.  

9. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności uczniów.  

10. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym. 

 

§3 

FUNKCJE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Opiekuńcza - zapewnienie opieki uczniom. 

2. Wychowawcza - kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne 

w życiu społecznym. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, 

kształtowania postaw twórczych, utrwalenie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, 

przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku. 

3. Profilaktyczna - aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie 

pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji. 



4. Edukacyjna – rozbudzenie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu. 

§ 4 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

1. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej: 

1) Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, od poniedziałku do piątku w godzinach  

ustalonych po rozpoznaniu potrzeb rodziców, na każdy rok szkolny. 

2) Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

3) Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu 

zabaw, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

4) W ramach świetlicy dzieci spożywają obiad.  

5) Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą 

jego rodzice /opiekunowie prawni. 

 

2. Zasady uczestnictwa w zajęciach: 

1) Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie 

przez rodziców/opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy, która stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

2) Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice pracują zawodowo. 

3) Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w każdym roku szkolnym w terminie określonym 

przez dyrektora szkoły. W trakcie roku szkolnego uczniowie są przyjmowani w razie wolnych 

miejsc. 

4) Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 

regulaminu przez rodziców/opiekunów prawnych. 

5) Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

3. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy: 

1) Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy oraz fakt odebrania go przez 

upoważnioną do tego osobę. 

2) Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione 

pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej. 



3) Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do 

punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy zgodnie z kartą zapisu.  

4) W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienia odbioru dziecka, rodzic/ opiekun 

prawny, powinien niezwłocznie powiadomić świetlicę. 

5) Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców /opiekunów prawnych  

o samodzielnym powrocie ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy.  

6) Uczeń może opuścić samodzielnie świetlicę po wcześniejszym zwolnieniu pisemnym 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Zwolnienie to powinno zawierać informację  

o konieczności zwolnienia dziecka z czytelnym podpisem, datą oraz potwierdzenie wzięcia 

odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka do domu. 

7) Nie są respektowane telefoniczne prośby rodzica o pozwolenie na samodzielny powrót dziecka do 

domu, oraz ustne prośby dziecka. 

8) Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej, spowodowana 

zmianą podziału godzin, zapisaniem na dodatkowe zajęcia czy innymi okolicznościami, musi być 

zgłoszona wychowawcy świetlicy i napisana w formie stosowanego oświadczenia przez 

rodzica/opiekuna prawnego. Zmiana ta obowiązuje od następnego dnia po zatwierdzeniu.  

9) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych 

rodzice/opiekunowie prawni nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma 

pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

i wylegitymuje się dowodem, którego numer widnieje na upoważnieniu. 

10) Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy 

świetlicy.  

§5 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

 

1. Wychowawcy współpracują ze sobą przy opracowaniu i realizacji rocznego planu pracy świetlicy 

wymieniając się informacjami i doświadczeniami. 

2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

wejścia do świetlicy do opuszczenia lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby 

uprawnione. 

3. Wychowawcy realizując zajęcia programowe ujęte w corocznym planie pracy dbają  

o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

4. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji. 

5. Wychowawca świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami 

i pracownikami szkoły w celu współuczestniczenia w procesie wychowawczym uczniów. 

6. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych danego ucznia 

o wynikłych problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy. 



7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe 

przedmioty osobiste uczniów. 

 

 

§6 

UCZESTNICY ŚWIETLICY 

 

1. Reguły obowiązujące w świetlicy: 

1) Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy. 

2) Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw. 

3) Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.  

4) Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć 

 i w czasie odrabiania prac domowych. 

5) W trakcie wspólnych rozmów, uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy i nie 

oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców. 

6) Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier. 

7) Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie. 

8) Spełniamy prośby i polecenia wychowawców. 

9) Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej 

świetlicy. 

 

2. Uczestnicy świetlicy zobowiązani są do: 

1) Bezpośredniego przyjścia do świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych. 

2) Informowania każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy. 

3) Zgłaszania natychmiast wychowawcy świetlicy wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia. 

4) Zastosowania się do poleceń wychowawcy świetlicy. 

5) Poszanowania sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzysta w czasie zajęć tylko za 

zgodą wychowawcy świetlicy. 

6) Po zakończonych zajęciach pozostawienia miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku. 

7) Ustawiania tornistra w miejscu nie utrudniającym komunikacji. 

8) Zachowywania się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności nie 

zakłócania pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie. 

9) Przestrzegania regulaminu świetlicy. 



3. Nagrody i wyróżnienia: 

1) Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

2) Pochwała przekazana wychowawcy klasy, wpis do zeszytu uwag. 

3) Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców/opiekunów prawnych - w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie. 

4. Kary: 

1) Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

2) Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy, wpis do zeszytu uwag. 

3) Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców/opiekunów prawnych -w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie. 

§ 7 

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

 

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej. 

2. Dziennik zajęć (jeden na grupę). 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.  

4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej. 

5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

6. Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

 


