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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Maz. 

Na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wytycznych 

Ministra Edukacji Narodowej  ,Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.08.2020r 

 

§ 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. 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. 

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 

 
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

 
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  
b) pomoc w nauce,  
c) warunki do nauki własnej,  
d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 
f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 
g) stymulowanie postawy twórczej, 
h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji  

z rówieśnikami, 

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 
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k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  
c) tworzenie warunków do nauki własnej,  
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 
j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 
k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

§ 3. 
Założenia organizacyjne 

 
1.  Świetlica czynna jest w dni, podczas których odbywają się zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze w szkole w godzinach: od 7.15 do 16.15. 
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, 

modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosków zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. 
5. Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera podstawowe informacje  

o dziecku, jego sytuacji rodzinnej,  telefony kontaktowe oraz dane osób 

odbierających dziecko ze świetlicy i wymagane upoważnienia. Informacje te stanowią 

podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa. 

6. Wniosek zapisu do świetlicy szkolnej można pobrać w świetlicy od zatrudnionych  

w niej nauczycieli; 

7. Wniosek zapisu do świetlicy szkolnej obowiązuje w jednym roku szkolnym i musi być 

każdego roku wypełniany powtórnie w celu uaktualnienia danych i naniesienia 

ewentualnych zmian.   

8. Rodzic wypełniający Wniosek zapisu do świetlicy szkolnej deklaruje, że zapoznał się  

z Regulaminem świetlicy szkolnej i procedurami odbioru ucznia obowiązującymi  

w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1. 

9. Pracownicy świetlicy decydują o przyjęciu dzieci według zasad: 
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 W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci służb medycznych  

i mundurowych 

 następnie przyjmowani są uczniowie klas I-III, których oboje 

rodzice/opiekunowie nie mogą zapewnić opieki ze względu na czas pracy, 

organizację dojazdu do szkoły lub inne zajęcia dodatkowe ucznia. 

 dalej zapisywane są dzieci z klas I-III, których oboje rodzice/opiekunowie nie 

mogą zapewnić opieki ze względu na inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole 

 pozostałe dzieci mogą być zapisane, jeżeli świetlica dysponuje wolnymi 

miejscami 

 Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone wnioski 

zapisu.  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem o przyjęciu dzieci do 
świetlicy decyduje dyrektor szkoły 

11. Liczba uczniów przebywających w świetlicy pod opieką jednego nauczyciela nie może 
przekraczać 25 - (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz U. 
z dnia19 czerwca 2001 r. Nr. 61, poz.624 z późn.zm.) 

12. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:  
a) dojeżdżający do szkoły,  
b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na 

zajęcia lekcyjne, 
c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii itd. 

13. Rodzice (opiekunowie) mogą w ciągu całego roku szkolnego zapisywać dzieci do 

świetlicy szkolnej. W każdej chwili mogą również dziecko wypisać, przy czym 

dokumentacja dotycząca dziecka pozostaje w segregatorach świetlicy szkolnej  

i przekazywana jest do archiwum szkolnego. 

14 Wniosek zapisu wraz z upoważnieniami powinien być oddany nauczycielom świetlicy 
najpóźniej do końca pierwszego tygodnia roku szkolnego.  
W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych we Wniosku zapisu rodzic 
zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym nauczycieli świetlicy  
i złożenia stosownego oświadczenia. Nauczyciel nie zastosuje się do ustnych 
informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być 
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem na kartce, którą nauczyciel musi 
umieścić w dokumentacji ucznia. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia 
dziecku samodzielnego powrotu do domu; Uczeń samodzielnie może opuścić 
świetlicę po złożeniu przez opiekunów prawnych stosownego oświadczenia.  

15 Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 
wyznaczone przez nich osoby wpisane do Wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy. W 
wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie 
wpisał do Wniosku zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od 
rodziców/prawnych opiekunów.  
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16 Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 
według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności  
w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

17 W przypadku nie odebrania dzieci ze świetlicy do godziny 16:30 oraz braku 
jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca 
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora oraz policję 

18 Dzieci przebywające w świetlicy odbierane są przez nauczycieli przed rozpoczęciem 
zajęć lekcyjnych i po skończonych lekcjach doprowadzane do świetlicy. Nauczyciel 
odbierający i przyprowadzający dzieci do świetlicy zobowiązany jest każdorazowo 
poinformować nauczycieli świetlicy o tym, kogo zabiera i przyprowadza;  

19 W przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych odbywających się na 
terenie szkoły uczeń powinien mieć taką adnotację we Wniosku zapisu lub na 
oddzielnej kartce wraz z datą i podpisem rodzica.  

20 Każdy uczeń korzystający z opieki świetlicy powinien przestrzegać zasad zachowania 
określonych w Statucie Szkoły;  

21 Każdy uczeń korzystający z opieki świetlicy powinien przestrzegać Regulaminu ucznia 
przebywającego w świetlicy.  

22 Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą 
zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony 
sprzęt. 
 

§ 4. 
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 
1. Wychowanek ma prawo do:  

 
a) właściwie zorganizowanej opieki, 
b) życzliwego traktowania, 
c) poszanowania godności osobistej, 
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 
 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  
 
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,  
c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 
f) respektowania poleceń nauczyciela,  
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 
i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 
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j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
§ 5. 

Nagrody i kary 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 
2. Pochwała przekazana opiekunom. 
3. Pochwała dyrektora szkoły. 
4. Nagroda rzeczowa. 

Stosowane kary to: 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy 
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu. 
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

§ 6. 
Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 
dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  
3. Pisemne informacje w zeszycie do kontaktu ucznia.  

 
§ 7. 

Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 
4. Tygodniowy rozkład zajęć. 
5. Dziennik zajęć. 
6. Wnioski zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami. 

 
 

§ 9. 

Zadania nauczyciela świetlicy 
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1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 
5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
uczniów.  

7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  
8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 
9. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.  
10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  
11. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy. 
12. Podpisanie kontraktu z wychowankami. 
13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  
14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 
15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica  

i wychowawcę ucznia.  

 
§ 10. 

 
Wyposażenie świetlicy 

 
Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 
umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
 

 Sprzęt audiowizualny. 

 Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

 Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

 Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 

VII Postanowienia końcowe 
 
1. Wychowankowie świetlicy zostają zapoznani z częścią regulaminu dotyczącą ich praw 

i obowiązków oraz konsekwencji zachowania- w pierwszym tygodniu nauki 
2. Koniecznych zmian w regulaminie dokonuje wychowawca świetlicy w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły 
3. Regulamin jest dostępny w całości w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły 
4. W sprawach nie objętych regulaminem obowiązuje Statut Szkoły. 
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§ 10. 

Organizacja pracy świetlicy w okresie epidemii. 

 
1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub   
w izolacji w warunkach domowych.  

2. W drodze do i ze  szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk.  Są one  

rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna.  

4. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami 
zachowania higieny. 

5. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 
6. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni 

kontakt uczniów ze sobą.  
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do    ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

8. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. 
9. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,  

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, 
nosa i ust 

10. Regularnie myjemy ręce – po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza 

11.  Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych 
z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19 

12. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami 

13. Przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu 

14. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować 
wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

15. Opiekunowie odprowadzający dzieci  do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
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 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk).  

16. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia(najlepiej 
kontakt telefoniczny) 

17. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować  ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

 

 
 
 

 


