
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

 
§ 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. 

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, 
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 działa w dni pracy szkoły w godzinach (załącznik nr 1) 
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 
3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik  

świetlicy szkolnej. 
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 
5. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W 
wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie 
wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od 
rodziców/prawnych opiekunów.  

6. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 
według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w 
ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

7. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 
świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

1.O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani 
pisemnie wyłącznie przez   rodziców/prawnych opiekunów.                                                                                                                                                                                                                      
2. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmuje się: 
- Uczniów rodziców pracujących, którzy na karcie zgłoszenia dokładnie określają czas 
przebywania ucznia w świetlicy  



- Uczniowie, których rodzice nie pracują będą przyjęci jeżeli pozostaną wolne miejsca, (grupa  
wynosi 26 uczniów).                                                                                                                                                                                                                  
3.Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 
przybycia ucznia do świetlicy.                                                                                                                                                                                                 
4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów 
lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. 
5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 
rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. 
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione przez 
rodziców/ prawnych opiekunów na terenie szkoły, lub dzieci które same przychodzą z domu i 
korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw, itp.  
7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
8. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek zgłosić swoją obecność u wychowawcy. 
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy 
(np. do toalety, biblioteki, itp.) u wychowawcy. 
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.  
11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania 
się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 
świetlicy oraz zasad opuszczania świetlicy. 
12. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 
13. Nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu świetlicy może spowodować następujące 
konsekwencje: 
• upomnienie przez wychowawcę, kierownika  świetlicy, 
• nagana udzielona wobec całej grupy, 
• zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy, 
• usunięcie ze świetlicy w porozumieniem z dyrektorem i rodzicami/opiekunami 
prawnymi. 
14. W sprawach spornych rodzicom przysługuje odwołanie do kierownika świetlicy, a 
następnie do dyrektora. 

§ 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) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, 
h) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 
j) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 
k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 
l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 
 

3. Zasady zachowania na świetlicy  
W świetlicy obowiązuje poniższy kodeks zachowania:  
1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. 
Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.  
2. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.  
3. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.  
4. Uczniowie składają po sobie gry i zabawki. Klocki i gry planszowe segregują i 
układają.  
5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w "pracach porządkowych" i 
zajęciach samoobsługowych.  
6. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.  
7. Starannie odrabiamy zadania domowe.  
8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.  
9. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.  
10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.  
11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją 
obecność zgłaszamy wychowawcy.  
12. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.  
13. Nie krzyczymy, nie biegamy.  
14. Nie ruszamy cudzych rzeczy.  
15. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.  
16. Nie niszczymy cudzych prac.  
17. Pomagamy słabszym.  
18. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz 
wychowawcy.  
19. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.  
 

4. Oczekiwania wychowawcy świetlicy  
 
Wychowawca oczekuje od wychowanków:  
1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami  



2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.  
3. Udziału w zajęciach.  
4. Współpracy z całą grupą.  
5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.  
6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.  
7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.  
8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.  
9. 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 lub kierownika 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 dzienniczku ucznia.  
4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.  

 
 

1. Obowiązki rodziców/opiekunów: 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:  

1. Punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia świetlicowe.  

3. Informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania 

dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).  

4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.  

§ 7. 



Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 
3. Dziennik zajęć. 
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
 

§ 8. 
Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS- CoV-19.  
1.Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
izolacji  w warunkach domowych lub w izolacji.                                                                                                                            
2.Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy szkolnej. 
 3.Zajęcia w świetlicy będą tak organizowane , aby możliwe było zachowanie dystansu 
społecznego (1,5 metra) między dziećmi.. 
4.W trakcie trwania zajęć świetlicowych będą wietrzone sale co najmniej 1 raz na godzinę. 
W świetlicy dostępne są środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 
5.W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, szczególnie przed 
posiłkiem i po powrocie z zajęc na świeżym powietrzu, ochrona ust i nosa podczas kichania 
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu , nosa i ust. 
6.Dzieci przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy ( nie przynoszą zabwek, gier, itp.). 
Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 
7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 
zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 
stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego. 
8. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 
odizoluje ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 
2m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna 
prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 
10.W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się 
przez dziennik elektorniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna 
prawnego w karcie zapisu. 

 
 

§ 9. 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły, w bibliotece i 
na stronie internetowej szkoły.  
2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje 
dyrektor szkoły. 
 



 


