
Załącznik nr 11 

 

Regulamin świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej im. 100- lecia Niepodległości Polski 

w Kalinówce. 
 

 

Podstawa prawna: Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.:          

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

 

1. Postanowienia ogólne. 

 Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje swoje zadania według 

rocznej organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz planu pracy 

świetlicy. 

 Zajęcia organizowane są systematycznie,w ciągu całego dnia  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci  

i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewniające im prawidłowy 

rozwój. 

 Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez Dyrektora szkoły  

i aktualizowany. 

 Świetlica przeznaczona jest szczególne dla uczniów z klas 1-3, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/prawnych 

opiekunów, a także uczniów którzy nie uczestniczą w zajęciach religii  

oraz innych planowanych zajęciach i uczniów dojeżdżających autobusem 

szkolnym. 

 Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki szkolnej w godzinach 6.30-17.00 

oraz w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych przez 

Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 

rodziców. 

 

2. Założenia organizacyjne. 

 Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie 

szkoły do 15 czerwca kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka – Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

Karty te, wraz z załącznikami znajdują się na stronie szkoły lub są dostępne  

u wychowawców świetlicy. 

 Uzupełnianie listy uczniów trwa do 15 września każdego roku szkolnego. 

 Karty zgłoszenia należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania 

dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym. 

 Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, 

które nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego 

wychowawcy. 

 Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście doprowadzić dziecko  

do budynku szkoły przed lekcjami oraz osobiście odebrać, powiadamiając  

o tym fakcie wychowawcę świetlicy. 

 Odbiór dziecka odbywa się poprzez wywołanie go przez pracownika szkoły 

dyżurującego przy wejściu do szkoły lub telefonicznie na specjalny numer 

telefonu podany na stronie szkoły i tablicy informacyjnej znajdującej się przy 

wejściu. 



 Dziecko nie może być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym 

upoważnieniu (karcie zgłoszenia). 

 Upoważnienia ustne - w formie rozmowy telefonicznej - będą honorowane 

wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach. 

 Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia wychowawcy 

świetlicy i okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00, wychowawcy 

kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia 

przyczyn jego nieodebrania, w przypadku braku kontaktu z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi zostaje powiadomiona policja. 

 Rodzice dziecka/prawni opiekunowie, które będzie uczęszczało na dodatkowe 

zajęcia pozalekcyjne w szkole lub poza nią, są zobowiązani powiadomić o tym 

wychowawcę świetlicy podając informację na piśmie. Musi ona zawierać 

informację: 

                  - nazwę zajęć; 

                  - kto prowadzi zajęcia; 

                  - w jaki dzień tygodnia oraz w jakich godzinach. 

W przypadku zajęć prowadzonych poza szkołą rodzice/opiekunowie prawni, 

zobowiązani są do pisemnego upoważnienia osoby prowadzącej te zajęcia  

do odbioru ze świetlicy. 

 Dziecko odebrane już raz ze świetlicy szkolnej, nie może być tego dnia 

przyjęte powtórnie. 

 Uczniowie, którzy mogą samodzielnie wracać do domu po zajęciach 

lekcyjnych lub w trakcie trwania świetlicy, mają obowiązek dostarczyć 

informację pisemną o samodzielnym powrocie do domu, jeśli ten fakt  

nie został zaznaczony w karcie świetlicowej. 

  Uczniowie, którzy korzystają z autobusu szkolnego mają obowiązek 

dostarczyć informację pisemną o samodzielnym powrocie autobusem  

z wyraźnym zaznaczeniem dni i godzin, jeśli ten fakt nie został zaznaczony  

w karcie świetlicowej. 

 Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu,  

w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy. 

 Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną 

do tego osobę. 

 Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie 

zgłosiło się do świetlicy. 

 Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe. 

 

  3. Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy: 

 organizować pracę zgodnie z programem pracy świetlicy; 

 zapewnić bezpieczeństwo wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi; 

 współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pielęgniarką 

szkolną, logopedą; 

 organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych; 

 dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych; 

 informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno wychowawcę 

jak i rodziców; 

 zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy. 

 



4. Prawa i obowiązki wychowanka.  
Uczeń ma prawo do:  

 stałej opieki wychowawczej; 

 bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

 ochrony i poszanowania godności; 

 życzliwego i podmiotowego traktowania; 

 pomocy w nauce; 

 uczestnictwa  w życiu świetlicy; 

 korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

           

Uczeń ma obowiązek: 

 czynnego, systematycznego udziału w zajęciach- uczeń może odmówić udziału 

w proponowanych zajęciach, nie może jednak hałasować i przeszkadzać   

dzieciom, które biorą w nich udział; 

 przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy; 

 wykonywania poleceń wychowawcy; 

 kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów; 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie 

pobytu w stołówce szkolnej ; 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej; 

 każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nie może oddalać się 

samowolnie z sali świetlicy; 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy. 

 

Notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, gdy zachowanie dziecka zagraża 

bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki 

zapobiegawcze(współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym),a zachowanie dziecka  

nie uległo zmianie, może to prowadzić do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 

     

5. Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów: 

 obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy; 

 rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są powiadomić o zmianie danych 

kontaktowych oraz wszystkich innych informacji mających wpływ  

na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole; 

 rodzice/opiekunowie są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców 

świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania 

dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie; 

 rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem 

świetlicy i przestrzegać ujętych  tam zasad; 

 możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać 

zawieszona w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez rodziców/ 

opiekunów dziecka; 

 rodzic/opiekun, osoba upoważniona, po wywołaniu dziecka, ma obowiązek 

osobistego odbioru dziecka, oczekując na nie w przedsionku szkolnym; 

 dzieci, których rodzice oczekują na nie w samochodzie na szkolnym parkingu 

nie będą wypuszczane z sali świetlicy szkolnej; 

 uczeń korzystający z obiadu, który rozpoczyna lekcje o godzinie 12.35, jest 

przyprowadzany najpóźniej na godzinę 12.15; 



6. Opieka świetlicowa w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.  

1. W przypadku dni wolnych od zajęć dydaktycznych, rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby opieki nad dzieckiem w danym dniu 

wolnym. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie szkoły. 

2. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełniony poprawnie formularz 3 dni przed 

przewidywanymi dniami wolnymi. 

3. W przypadku, gdy dziecko zostanie przyprowadzone do szkoły bez uprzedniego 

zgłoszenia, nie będzie przyjęte do świetlicy szkolnej. 

4. Brak zgłoszenia oznacza brak dziecka w tym dniu w świetlicy szkolnej. 

5. W przypadku, gdy dziecko (po zgłoszeniu takiej potrzeby) korzysta z opieki świetlicy 

w dniu/dniach wolnych od zajęć dydaktycznych rodzic ma obowiązek przyprowadzić 

dziecko do godziny 8.00 lub zgodnie z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych tego dnia  

i odebrać w ustalonych godzinach. 

6. W sytuacji losowej, nagłej potrzeby skorzystania z opieki świetlicy - gdy dziecko nie 

było zgłoszone i będzie jedynym dzieckiem szkolnym - zostanie przyjęte na czas 

określony pod opiekę nauczycieli z oddziału przedszkolnego. 

 

 

 

Wzór zgłoszenia 

 

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY OPIEKI ŚWIETLICOWEJ W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH  
 

 Zgłaszam potrzebę zapewnienia przez szkołę opieki mojemu dziecku 

………………………………………………………………………………. 

z klasy……………………………. w dniu …………………………………  

- wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Podczas pobytu w świetlicy dziecko będzie/nie będzie  korzystało z obiadów. 

 

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica dla dzieci szkolnych pracuje od 6.30 do 17.00. 

Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do godziny 8.00 i odbiór nie później  

niż o godzinie 17.00. 

 

       data i czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


