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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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 

wychowawczym szkoły. 

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły i kalendarium 

szkoły. 

Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej liczącej nie więcej niż 25 uczniów 

ze szczególnym uwzględnieniem kl. I – III SP oraz opieki doraźnej dla uczniów 

kl. IV – VI SP i kl. I – III Gimnazjum. 

 
§ 2 

Cele i zadania świetlicy 
 

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

1. Zapewniają dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce 

oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania 

własnych zainteresowań. 

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Odkrywają  i rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

5. Udzielają indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

7. Wyrabiają prawidłowe nawyki w zakresie higieny i kultury codziennego 

życia. 

8. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem 

lokalnym. 
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9. Zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w świetlicy. 
 

W świetlicy szkolnej, realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka, 

stosuje się: 

 zabawy i gry świetlicowe; 

 zajęcia praktyczne i zajęcia plastyczne; 

 zajęcia teatralne, umuzykalniające, czytelnicze; 

 zajęcia rozwijające zainteresowania i swoje pasje; 

 środki audiowizualne; 

 formy ćwiczeń ruchowych w tym na świeżym powietrzu. 

 
§ 3 

Założenia organizacyjne. 

 
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 630-740 oraz 1130-1630. 

 

W szczególnych sytuacjach godziny pracy świetlicy mogą zostać zmienione. 
 

2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 czerwca każdego roku szkolnego. 

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy szkolnej” . 

Z początkiem roku szkolnego, zeszłoroczne karty tracą ważność. 

 
4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, na 

szkolnej stronie internetowej  i u wychowawców świetlicy. 

5. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów 

objętych stałą opieką świetlicy. 

6. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady” 

jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy. 

7. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki. 

8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku 

szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki 

pogodowe. 

9.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły. 

10.W dniach, w których nie ma zajęć edukacyjnych świetlica pełni dyżur w godzinach 

od 7.00 do 14.00 

11. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych 

przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych 

ramach czasowych. 



12. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań 

wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności 

grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły. 

13. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w 

danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

14. Zajęcia zorganizowane tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają 

się etapowo i w cyklach około 30 minutowych z uwzględnieniem planu zajęć 

edukacyjnych uczniów oraz przerw na posiłki. 

Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

 

 
$4 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy 

świetlicy . 

 
2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym 

nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

 
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP 

oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez wychowawców świetlicy. 

 
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

 

 
5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe 

przedmioty przynoszone do szkoły. 

 

 
6. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby 

w karcie zgłoszeniowej. 

7. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy 

szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 

10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). 

Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy. 

 

8. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę 

nie umieszczoną w  karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe 

pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 



9. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne 

jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty 

i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy 

świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

11. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego 

przed salą świetlicową. 

12. Na zajęcia dodatkowe wychodzimy z sali świetlicy pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dodatkowe za wiedzą wychowawcy świetlicy. 

13.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem 

szkolnym oraz wychowawcami klas. 

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku 

szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego 

dziecka uczęszczającego do świetlicy. 

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi 

wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy. 

16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin 

pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. 

17. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie 

opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

18. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, 

podczas jego pobytu na świetlicy, ze sklepiku szkolnego (jeśli jest inaczej, 

prosimy o zgłoszenie tego faktu). 

19.W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia. 

20.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić 

wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich 

innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i 

funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.). 

21.W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

zapoznają się i akceptują  Regulamin świetlicy. 

22. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu 

świetlicy. 

23. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne 

szkody wyrządzone przez dziecko 

 

§ 5 

Wychowankowie świetlicy 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci rodziców pracujących oraz 

dzieci 

z rodzin wymagających wsparcia pedagogicznego. 

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej 

okazjonalnie 

np. dzieciom nie uczestniczącym w wycieczkach klasowych. 



3. Prawa uczestnika świetlicy. 
 

Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do: 

 
1. udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do 

zajęć indywidualnych, 

2. korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, 

gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy 

zgodnie ze sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy, 

3. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań, 

4. korzystania z organizowanych form dożywiania, 

5. opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, 

6. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

7. zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na 

terenie świetlicy i poza nią, 

8. pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

9. życzliwego i podmiotowego traktowania, 

10. otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, 

11. poszanowania swojej własności, 

12. higienicznych warunków przebywania w świetlicy. 

 
4. Obowiązki uczestnika świetlicy. 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 
1. Systematycznego udział w zajęciach. 

2. Każdorazowego zgłaszania swojego wyjścia u wychowawcy świetlicy. 

3. Usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach. 

4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy 

(osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć 

pisemną zgodę rodziców, opiekunów). 

5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników. 

6. Natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków oraz złego 

samopoczucia. 

7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy. 

8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza. 

9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy. 

10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych. 

11. Szanowania własności szkoły i innych osób. 

12. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie 

pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy. 

13. Przestrzegania regulaminu świetlicy. 



§ 6 

Nagrody i wyróżnienia 
 
1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów 

świetlicowych oraz osoba  działająca na rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę. 

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, 

aktywność prospołeczną, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności 

świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne 

postawy/zachowania/działania na forum świetlicy będące pozytywnym 

przykładem dla innych lub wspomagające realizację zadań świetlicy. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców z inicjatywy własnej lub innych 

członków społeczności szkolnej. 

4. Poniższy katalog nagród może być stosowany łącznie i w dowolnej kolejności. 

5. Nagrody: 

1) wyróżnienie - pochwała wobec grupy przez wychowawcę, 

2) pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy, 

3) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom), 

4) pochwała pisemna (w dzienniczku ucznia, dzienniku zajęć świetlicy lub 

osobnym wyróżnieniu), 

5) dyplom, 

6) podziękowanie w formie dyplomu pamiątkowego, 

7) list gratulacyjny, 

8) nagroda rzeczowa czy drobny upominek, 

9) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej, 

10)pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły. 

 
6. Kary 

1. Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentach prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym również regulaminu świetlicy, zasad dobrego 

wychowania, a szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje 

się kary. 

2. Wychowawca może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów 

czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, 

konkursów świetlicowych. 

3. Poniższy katalog kar może być stosowany łącznie (np. uwaga pisemna i 

upomnienie ustne) i w dowolnej kolejności. 

4. Kary: 

1) upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności 

wszystkich uczniów, 

2) upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności 

wychowawcy klasy, 

3) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów), 

4) zaznaczenie w dzienniku niewłaściwego zachowania 

5) uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy, 



6) nagana udzielona przez Dyrektora szkoły 

7) skreślenie z listy uczestników świetlicy 
 

§ 7 

Sytuacje wyjątkowe 

1. W sytuacji gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza 

ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi 

(opiekunowi) dziecka. 

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

3. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawca podejmuje 

następujące działania: 

1) zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, 

2) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka, 

3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

(opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) 

zawiadamia policję; 

4) sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

4. Gdy dziecko jest odebrane przez rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną po 

godzinie 16.30 fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku oraz potwierdzony 

podpisem osoby odbierającej i wychowawcy (data, godzina odbioru dziecka, dane 

osobowe i podpis osoby odbierającej, podpis wychowawcy). 

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun lub osoba 

upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub 

odurzenie, należy: 

1) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły; 

2) nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; 

w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską, 

3) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, osobę 

upoważnioną; 

4) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić 

policję. 

5) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia 

i podjętych działań. 

 
§ 8 

Współpraca z rodzicami 

 
1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – rodzice odbierają dzieci ze 

świetlicy osobiście). 

2. Korespondencja z rodzicami. 

3. Rozmowy telefoniczne. 

4. Rozmowy podczas zebrań z rodzicami. 



§ 9 

Dokumentacja świetlicy 

 
1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Dzienniki zajęć świetlicy. 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

6. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy i 

przedkładają do  zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej. 

2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna. 

3. Wnioskować o zmiany w regulaminie świetlicy mogą: dyrektor szkoły, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski, wychowawca świetlicy. 

4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego 

regulaminu. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne 

dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły. 

6. W pozostałych sprawach decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 
§ 11 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 27 października 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

 
 Załącznik nr 1 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 Załącznik nr 2 

 

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY 


