
Regulamin świetlicy szkolnej  

Szkoły Podstawowej im. kard. S.Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim 

Opracowany na podstawie statutu szkoły 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

§ 1 

1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 
przed i po zajęciach szkolnych umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
4. Wdrażanie zasad współżycia i współdziałania w grupie. 
5. Kształtowanie właściwych postaw społeczno- moralnych, patriotycznych oraz kultury życia 

codziennego. 
6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
7. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia. 
8. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych. 
9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne. 
10. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
11. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 
12. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczego 

zgodnego z planem wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

Organizacja Świetlicy 

§ 2 

1. Czas pracy świetlicy wynika z obowiązującego tygodniowego planu zajęć w szkole. Dyrektor 
określa czas pracy świetlicy na dany rok szkolny. 

2. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły. 
3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie nie 

może przekroczyć 25 osób.  
4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy: 

1) ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej; 
2) oczekują na autobus szkolny; 
3) czekają na realizację zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych; 
4) oczekują na kolejne lekcje. 

5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż przeznaczona sala np. 
na placu zabaw lub boisku szkolnym. 

§ 3 

1. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zgłoszenia kierowanej 
do dyrektora szkoły. 

2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu i zawiera 
w szczególności: 
1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy; 
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 
3) sposobu kontaktowania się z rodzicami np. w razie wypadku lub sytuacji nieodebrania 

dziecka po zakończonych zajęciach. 
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje dyrektor na podstawie karty 

zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na dany rok szkolny. 



4. Do świetlicy szkolnej może być przyjęty każdy uczeń szkoły. Pierwszeństwo mają uczniowie 
dojeżdżający oraz dzieci z klas I-III, których rodzice pracują, sieroty, uczniowie z rodzin 
niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo oraz rodzin zastępczych. 

5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują 
regulamin świetlicy. 

§ 4 

6. Wychowanków ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 
opiekunowie, których dane są wpisane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 
umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 
rodziców/opiekunów dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie 
oświadczenie. 

8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi 
ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz 
czytelny podpis rodzica (opiekuna). W uzasadnionych przypadkach wychowawca świetlicy 
może odmówić wydania dziecka. 

9. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły 
w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.  

10. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne 
odbieranie dzieci po skończonych zajęciach. 

11. Jeśli inny nauczyciel wyraża chęć odbycia zajęć dodatkowych z uczniem zapisanym na danej 
lekcji na świetlicę ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy. Wychowawca 
świetlicy dokonuje adnotacji w swojej dokumentacji opatrzonej komentarzem zawierającym 
nazwisko nauczyciela zwalniającego. Nauczyciel zwalniający odpowiada za bezpieczeństwo 
ucznia. 

12. Jeśli w trakcie roku szkolnego rodzic/opiekun postanowi wypisać dziecko ze świetlicy zgłasza 
ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły. 

§ 5 

1. Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez: 
1) bezpośredni kontakt i rozmowy podczas odbierania dzieci ze świetlicy; 
2) korespondencję za pomocą dziennika elektronicznego; 
3) rozmowy telefoniczne. 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

§ 6 

1. Uczniowie przychodzący do świetlicy zgłaszają się do wychowawcy świetlicy.  
2. Uczniowie przychodzą bez kurtek w obuwiu zmiennym a plecaki układają w wyznaczonym 

miejscu.  
3. Uczniowie zostają zapoznani z zasadami BHP, regulaminem świetlicy oraz zasadami 

ewakuacji w szkole. 
4. Uczniowie mają obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się.  
5. Wychowankowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  
6. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty 

naprawy lub zakupu. 

§ 7 

1. Uczeń ma prawo do:  
1) respektowania swoich praw i obowiązków; 
2) udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 
3) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 
4) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 
5) życzliwego, podmiotowego traktowania; 



6) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 
7) korzystania z pomieszczenia świetlicowego, sprzętów, urządzeń, zabawek oraz gier 

znajdujących się w świetlicy. 
2. Uczeń ma obowiązek:  

1) zostawić tornister w wyznaczonym miejscu; 
2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 
3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły; 
4) informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy; 
5) zawiadamiać wychowawcę świetlicy o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu; 
6) zachowywać się kulturalnie, uprzejmie zwracać się do kolegów oraz nauczycieli; 
7) dbać o ład i porządek w świetlicy oraz szanować sprzęt i pomoce będące na jej 

wyposażeniu. 

§ 8 

1. Nauczyciel świetlicy może stosować następujące nagrody i wyróżnienia:  
1) wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy; 
2) pochwała przekazana rodzicom/opiekunom; 
3) przyznanie punktów dodatnich z zachowania; 
4) nagrody rzeczowe. 

2. Nauczyciel świetlicy może stosować następujące kary:  
1) upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów; 
2) poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie); 
3) powiadomienie wychowawcy klasy i przyznanie punktów ujemnych z zachowania; 
4) nagana udzielona przez dyrektora szkoły; 
5) skreślenie z listy podopiecznych świetlicy.  

Pracownicy i dokumentacja świetlicy szkolnej 

§ 9 

1. Pracownikami świetlicy szkolnej są wychowawcy świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej. 
2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności wychowawców świetlicy 

(przydział obowiązków). 

§ 10 

1. Dokumentacja świetlicy szkolnej: 
1) regulamin świetlicy; 
2) karty zgłoszeń; 
3) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na 

początku roku szkolnego; 
4) rozkład dnia pracy świetlicy; 
5) dziennik zajęć; 
6) roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Regulamin świetlicy, rozkład dnia pracy świetlicy są umieszczone w widocznym miejscu na 
gazetce świetlicy przy wejściu na świetlicę. 

2. Za zaginione rzeczy (zegarki, biżuterię, telefony, MP3, tablety, inne urządzenia techniczne) 
świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy 
świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły. 

 

………………………………..       ……………………………….. 

(wychowawca świetlicy)        (Dyrektor Szkoły) 



*niepotrzebne skreślić 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ    Załącznik NR 1 
Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców 
(opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub 
częściowym utrzymaniu tych rodziców. Rodzice przedkładają Dyrekcji do wglądu książeczkę zdrowia i dokument 
stwierdzający datę urodzenia dziecka. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły oraz Kierownik świetlicy 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ * 
 

Proszę o przyjęcie ………………………………………………….…………………ucznia klasy………..……. SP w Gruszowie Wielkim  
(Imię i nazwisko ucznia) 

urodzona/y  dnia ……………………..…r. w ……………..……………………..do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023  
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 
Adres zamieszkania dziecka………………………..……………………………………………………………………………………………………..….. 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)…………………….……………………………………………………………………………………..…. 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)………………………………….……………………………………………………………………..…. 

Uczeń objęty dowozem *: TAK/NIE Uczeń objęty posiłkami MOPSiWR *: TAK/NIE  Rodzina*: PEŁNA/NIEPEŁNA 

Matka dziecka (opiekunka)*: pracuje zawodowo/nie pracuje zawodowo na stanowisku…………………..……………….. 

w godz………………………..………..dane zakładu pracy, tel:.........................................................……….…………………………. 

Ojciec dziecka (opiekun) *: pracuje zawodowo/nie pracuje zawodowo na stanowisku………………….……………………. 

w godz………………………..………..dane zakładu pracy, tel:.........................................................……….…………………………. 

Inne uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…… 
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. : przewlekła choroba , wady rozwojowe dziecka itp. 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Proszę zaznaczyć x na które zajęcia świetlicowe będzie uczęszczało dziecko.  
Proszę zaznaczyć literką D dowóz w danym dniu (przed i po zajęciach) jeśli dziecko będzie korzystało z dowozu szkolnego 

Zaj godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

S1 7.45-8.45      

S6 12.30-13.30      

S7 13.30-14.30      

S8 14.30-15.30      
W związku z ustawą z dn. 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr133, poz. 883 z pz) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach 
statystycznych oraz w sprawie związanych z opieką świetlicową. Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) 
odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przez mnie w niniejszej karcie na na str. 1 informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana (y) ..........................................................................................................  
wyrażam zgodę i biorę pełna odpowiedzialność prawną za:  

1. samodzielny powrót mojego dziecka ......................................do domu, wyjście ze świetlicy o godzinie............................... 

2. powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej ………………………………..…….  
3. dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie, około godziny …………………….. 

1. .......................................................................................  2. ....................................................................................... 

3. .......................................................................................  4. ....................................................................................... 
Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej należy 
przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.  
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do Dyrektora szkoły. 

 
Dnia………………………………………..                                                             ………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

pieczęć szkoły 



*niepotrzebne skreślić 

Decyzja 

Zakwalifikowano dziecko od dnia ………………………………r. do dnia ………………………………r.do korzystania z ………………… godzin pobytu 
dziecka w świetlicy szkolnej 
 
Nie zakwalifikowała dziecka ………………………………………………………………… z powodu …………………………………………………….…………………………. 

 
Data…………………………..  

………………………………….. 
Podpis dyrektora 


