
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA                                                             

W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

 

 

 

Podstawa prawna: 

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. Realizowane są również treści o charakterze terapeutycznym dla dzieci wymagających 

wsparcia. 

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy Szkoły.  

4. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy                        

na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz 

przedstawiany wychowankom i ich rodzicom. 

5. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej                       

ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole, 

3) pochodzą z rodzin wymagających wielorakiego wsparcia, zagrożonych 

wykluczeniem, mających trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

programowych. 



 

6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu danego dnia,                                          

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także 

ich możliwości psychofizycznych. 

 

 

7. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów uczęszczających na świetlicę                                  

i nauczycieli świetlicy  zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Świątnikach Górnych. 

§ 2. 

 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Wychowawcy w świetlicy zapewniają dzieciom: 

 

1) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

2) pomoc w nauce,  

3) warunki do nauki,  

4) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

5) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

6) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

7) stymulowanie postawy twórczej, 

8) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

9) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji                                         

z rówieśnikami, 

10) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich i wyjaśnianiu wszelkich 

nieporozumień pomiędzy pojedynczymi wychowankami lub grupami, 

11) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

12) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

13) pełnienie dyżurów podczas obiadów. 

 

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) organizowanie opieki,  

2) organizowanie pomocy w nauce,  

3) tworzenie warunków do nauki, 

4) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

5) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 

7) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

8) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

9) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, realizacja treści programu 

wychowawczo-profilaktycznego, organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych, 

10) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

11) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym, instytucjami społecznymi, poradniami 

specjalistycznymi, GOPS w Świątnikach Górnych. 



 

§ 3. 

 

Założenia organizacyjne 
 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 17.00. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły. 

3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje koordynator 

świetlicy szkolnej. 

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

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice (załącznik nr 1). 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób. 

6. Opieką wychowawczą objęci są również wszyscy uczniowie:  

1) dojeżdżający do szkoły,  

2) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający                              

na zajęcia lekcyjne, 

3) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego 

języka obcego 

7. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad zgodnie z harmonogramem 

wydawania posiłków pod opieką wyznaczonych nauczycieli. 

8. Przychodzenie dzieci na świetlicę oraz ich odbiór ze świetlicy odbywa się zgodnie                       

z procedurą odbioru dziecka ze Szkoły. 

9. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby 

upoważnione. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.  

10. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 

według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności                                   

w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

1) Osoby odbierające dziecko ze świetlicy podpisują listę odbioru dziecka. 

2) Dziecko, którego odbiór został potwierdzony podpisem przez rodzica/prawnego 

opiekuna lub upoważnioną osobę nie może być ponownie oddane pod opiekę 

wychowawcy świetlicy. Odebranie dziecka jest równoznaczne z przejęciem opieki 

nad dzieckiem i przyjęciem odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. 

11. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

12. Uczniowie mogą samodzielnie udawać się do domu ze świetlicy tylko na podstawie 

pisemnej zgodny rodziców/prawnych opiekunów ze wskazaniem w niej czasu 

opuszczania świetlicy przez dziecko. Uczeń opuszczając świetlicę jest zobowiązany do 

podpisania się na liście. 

 

 

§ 4. 

 

Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do świetlicy  

 

1. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Uczestniczą w tworzeniu 

regulaminu wewnętrznego oraz systemu kar i nagród świetlicy. 

 



2. Wychowanek ma prawo do:  

 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej, 

2) życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, 

3) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

4) rozwijania swoich zainteresowań, 

5) odrabiania zadań domowych i samodzielnej nauki, 

6) rozwijania swoich zainteresowań, 

7) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy, 

8) za zgodą wychowawcy do innych dowolnych zajęć. 

 

3. Wychowanek jest zobowiązany do:  

 

1) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

2) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

3) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

4) systematycznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

5) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na kulturę języka - nieużywanie słów wulgarnych w czasie 

przebywania na zajęciach świetlicowych,  

6) respektowania poleceń nauczyciela, 

7) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

8) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

9) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

10) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

11) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

12) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych zgodnie zapisem                       

w Statucie (za zgodą nauczyciela). 

 

4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 

obowiązujących na świetlicy oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z nimi swoim 

podpisem, a także przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów oraz procedur 

wewnątrzszkolnych. 

 

§ 5. 

 

Nagrody i kary 

1. 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. 

2. Stosowane kary to: 

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy. 

2) poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu. 



3) uwaga skierowana do wychowawcy klasy. 

4) nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

5) nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku istotnego, naruszania regulaminu świetlicy  na wniosek wychowawców 

świetlicy rodzice/ opiekunowie prawni ucznia otrzymują pisemną informację o możliwości 

usunięcia z zajęć świetlicowych. Jeśli zachowanie nie ulegnie poprawie taka osoba może 

zostać usunięta ze świetlicy ze względu na dobro i bezpieczeństwo innych uczestników. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie sytuacji wychowawczej, 

poprzedzonej innymi działaniami wychowawczymi, które nie przynoszą pozytywnych 

rezultatów, uczeń może zostać usunięty z świetlicy. 

 

5. Decyzja o usunięciu ze świetlicy zawsze powinno odbywać się w porozumieniu                                        

z Dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem na pisemny wniosek wychowawców 

świetlicy. 

 

6. Decyzję o usunięciu podejmuje zespół wychowawców i Dyrektor Szkoły. 

 

§ 6. 

 

Współpraca z rodzicami 

W ramach wzajemnej współpracy podejmowane są różnorodne formy działania: 

1) bezpośrednie kontakty – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub 

przyprowadzaniu dziecka do świetlicy,  

2) rozmowy telefoniczne,  

3) pisemne informacje w e-dzienniczku ucznia,  

4) spotkania z wychowawcami świetlicy, 

5) zapoznanie z zasadami funkcjonowania świetlicy.  

 

 

§ 7. 

 

Dokumentacja świetlicy 

Dokumentacja świetlicy stanowią: 

1) Regulamin świetlicy. 

2) Roczny plan pracy świetlicy. 

3) Ramowy rozkład dnia. 

4) Tygodniowy rozkład zajęć. 

5) Dziennik zajęć. 

6) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

7) Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy. 

8) Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami. 

9) Protokoły zebrań wychowawców świetlicy. 

10) Dokumentacja finansowa. 



11) Zamieszczanie bieżących informacji dotyczących pracy świetlicy na stronie 

internetowej szkoły. 

§ 8. 

Zadania koordynatora świetlicy 

Do szczegółowych zadań koordynatora świetlicy należy: 

1) Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym. 

2) Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością 

świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie 

z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy. 

3) Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – 

wychowawców świetlicy. 

4) Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych. 

5) Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych. 

6) Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych. 

7) Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców. 

8) Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. 

9) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin. 

10) Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym 

świetlicy. 

11) Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych. 

12) Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i 

środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy. 

13) Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych 

przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy. 

14) Dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania 

świetlicy, np. Dzienniki zajęć świetlicowych. 

15) Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą 

świetlicy. 

16) Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych. 

17) Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym. 

18) Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą 

świetlicy. 

19) Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

20) Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy. 

21) Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. 

 

§ 9. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas pracy z dziećmi i dyżurów. 

5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 



6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                                       

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

uczniów.  

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 

10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną.  

11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  

12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.  

13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy                           

i zasadami jej funkcjonowania. 

14. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  

15. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 

16. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica                        

i wychowawcę ucznia.  

17. Monitorowanie frekwencji i usprawiedliwianie nieobecności dzieci (na podstawie 

informacji w e-dzienniku lub od wychowawcy klasy). 

 

§ 10. 

 

Wyposażenie świetlicy 

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

 

1) Sprzęt audiowizualny. 

2) Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

3) Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

4) Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

§ 11. 

 

 Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.  
 

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku                                          

z wystąpieniem epidemii w celu zapewnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID -19. Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje 

reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 

Świetlica szkolna działa w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.: 

  

1) Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym.  Dystans − minimalna odległość 

pomiędzy osobami: 1,5 m. 

 



2)  Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania                

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

3)  Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

 

4)  Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć.  

 

2. 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.  

 

3. Świetlica pracuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

 

4. Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim 

sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 

 

5.  Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed 

przyjściem dzieci na zajęcia, oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – 

czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji, a nie rzadziej niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy i w miarę potrzeb.  

 

6. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie 

szkoły na świeżym powietrzu.  

 

7. Sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji 

rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk 

po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem 

nauczyciela świetlicy, zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą                      

z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk.  

 

8. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu 

uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą 

mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.  

 

9. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia 

się.  

 

10. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie                     

z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.  

 

11. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

jest: e-mail, e-dziennik.  

 



12. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy kontaktuje się z nauczycielem świetlicy za 

pomocą domofonu, uczeń pod opieką jest sprowadzany do szatni, a następnie 

odprowadzany do wyjścia. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą przyprowadzania 

i odbierania ucznia ze szkoły. 

 

 

§ 12. 

 

Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów uczęszczających na świetlicę, nauczycieli 

świetlicy i pomoc nauczycieli świetlicy zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


