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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W ŁĘGAJNACH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 

2020). 

2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe ( Dz.U. 2021 poz. 762). 

4. Podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2020 r. poz. 910). 

5. Statut Szkoły. 

§ 2 

 Postanowienia wstępne 

1.    Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2.   Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.30 do godz. 16.30. 

Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, a także w 

wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w 

szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły. 
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 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o roczny plan 

pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły. 

 5. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do 

Statutu szkoły.  

§ 3 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Cele i zadania świetlicy:  

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.  

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki,  

utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności  

z nauką.  

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych  

cech charakteru takich jak, m. in. pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna,  

odpowiedzialność, tolerancja.  

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych  

dzieci.  

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej  

rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.  

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i środowisku.  

7. Pomoc w odrabianiu lekcji. 

8. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły 

wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy. 

§ 4 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas I-VIII, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców 

muszą dłużej przebywać w szkole, uczniowie, którzy  nie uczestniczą w lekcjach religii, a także 

uczniowie dojeżdżający i oczekujący na autobus szkolny. 

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku szkolnego.  

3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „ Karta zgłoszenia dziecka do 

świetlicy”.  



5. Prawo do odbierania dziecka mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.  

6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem 

godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.  

7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze na świetlicę.  

8. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 16.30.  

9.  W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informacje 

w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

10. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci: 

• obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących zawodowo, 

• rodziców / prawnych opiekunów samotnie wychowujących, pracujących zawodowo. 

• dojeżdżających do szkoły. 

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z 

danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych , które nie są wykorzystywane do 

bieżącej nauki.  

12. Uczniów obowiązują następujące zasady :  

 -  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu; 

- środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem wychowawcy; 

- uczniowie korzystają z własnych przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub 

w plecaku; 

- uczniowie nie przynoszą do szkoły/świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, maskotek itp.; 

- świetlica będzie wietrzona podczas zajęć ( przynajmniej raz w ciągu godziny) , a w szczególności po 

dezynfekcji sali; 

- z sali zostały usunięte przedmioty i zabawki których nie można skutecznie zdezynfekować; 

- klocki znajdujące się w świetlicy, wydawane są przez wychowawcę. Po zabawie są poddawane 

dezynfekcji; 

- gry planszowe oraz puzzle wydawane są przez wychowawcę świetlicy. Po zabawie, gry i puzzle 

trafiają na 2 dniową kwarantannę , po której wracają do użytku; 

- w miarę możliwości , wychowawcy świetlicy będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na 

otwartej przestrzeni ( plac zabaw, boisko szkolne ) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego; 

- jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u dziecka niepokojące objawy ( uporczywy kaszel , 

gorączkę ) jest zobowiązany odizolować dziecko od grupy. Następnie powiadamia 

rodziców/opiekunów prawnych. 



13.  Roczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł. Świetlica może korzystać ze środków 

finansowych zgromadzonych przez radę rodziców. Rada rodziców może podpisać porozumienie 

wolontariackie z nauczycielami-wychowawcami świetlicy w celu wykonywania zadań w imieniu rady 

rodziców, tj. zbiórki od rodziców składki finansowej, przeznaczonej na zadania realizowane w 

świetlicy. 

§ 5 

Zadnia wychowawcy świetlicy 

1. Zapoznanie się z „kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”.  

2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im, atmosfery dobrej pracy. 

Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia 

dziecka do świetlicy i zgłoszenia   tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy. 

3. Przestrzeganie przepisów BHP.  

4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich prawami i 

oczekiwaniami wychowawców.  

5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

6. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy.  

7. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu.  

8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.  

9 . Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia do świetlicy, sprawdzanie 

obecności dzieci na zajęciach oraz opracowanie planów pracy wychowawczej.  

10. Dbałość o estetykę pomieszczenia , w którym odbywają się zajęcia.  

 

§ 6 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:   

1) zorganizowanej opieki wychowawczej,  

2) życzliwego traktowania,  

3) poszanowania godności osobistej,  

4) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,  

5) zgłaszania własnych propozycji zabaw,  

6) korzystania z wyposażenia świetlicy,  



7) pomocy przy odrabianiu lekcji,  

8) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.  

2. Uczeń jest zobowiązany do:   

1) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia  swojej 

obecności wychowawcy,  

2) przestrzegania regulaminu świetlicy,  

3) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,  

4) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

5) pomagania młodszym kolegom,  

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek,  

7) dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,  

8 )stosowania się do poleceń wychowawców, 

9) aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

10) informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą 

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców). 

 

§ 7 

Obowiązki rodzica/opiekuna 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecność 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. 

 

§ 8 

Współpraca z rodzicami 

1.    Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli  z rodzicami.  

2.  Wspólnym celem działań rodziców i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i 

opieka nad naszymi uczniami.  



3.    W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana 

informacji na temat postaw i zachowań uczniów.  

4.   Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic winni wspólnie wypracować sposoby 

rozwiązywania zaistniałych problemów.  

§ 9 

Dokumentacja pracy świetlicy 

1. Dzienniki zajęć świetlicowych . 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

 3. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne . 

4. Regulamin świetlicy szkolnej . 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej . 

 

§ 10 

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.   

  

 Sporządzili: 

Agnieszka Ćwiek-Pytel 

Daniel Jaśkiewicz 

 

  

 


