
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Podstawa prawna 

1. Prawo o światowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). art. 105 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. 

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. 2016r, poz. 2572 z późn. 

zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz 59)  

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017, poz. 60 i 949)  

5. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 

2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

2. Postanowienia wstępne 

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 szkolnym programie profilaktyki oraz w programie 

wychowawczym szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o 

roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły.  

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy. 

3. Cele i zadania świetlicy 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach 

oraz w innych zaistniałych sytuacjach. 

2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce. 

3. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności 

nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

4. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i 

innych. 

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

6. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 



4. Organizacja pracy świetlicy 

1. Świetlica szkolna w pierwszej kolejności przeznaczona jest dla dzieci, których rodzice 

lub opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym. 

2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest zapisanie dziecka do świetlicy przez 

złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenia o 

zatrudnieniu obojga rodziców (załącznik 2) dziecka do świetlicy na każdy rok szkolny 

w sekretariacie szkoły lub za pomocą poczty e-mail swietlicasp47.gda@gmail.com 

3. Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją regulaminu świetlicy przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka,  

4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 

17:00  

5. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko ze świetlicy nie później niż do godziny 17:00. 

Rodzice ponoszą odpowiedzialność i konsekwencje prawne oraz materialne w 

przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy. W sytuacji niemożliwości nawiązania 

kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka wychowawca świetlicy wszczyna 

procedurę postępowania w przypadku nieodebrania dziecka (załącznik 3)  

6. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy 

rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym 

nauczycieli wychowawców świetlicy i złożenia oświadczenia w formie pisemnej. 

7. Wymagane jest złożenie oświadczenia woli w zakresie upoważnienia wskazanych 

osób w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun w 

formie pisemnej – Karta Zgłoszenia dziecka do świetlicy;  

8. Nauczyciele wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialności za dziecko, od 

momentu wejścia dziecka do świetlicy. Dokładną godzinę wejścia do świetlicy 

nauczyciel ma obowiązek odnotować na dziennej liście obecności, oraz w dzienniku 

elektronicznym.  

9. W razie planowanego samodzielnego wychodzenia uczniów do domu, rodzice lub 

opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego upoważnienia do 

samodzielnego opuszczania świetlicy, dotyczy dziecka, które ukończyło 7 lat; 

(załącznik 4). 

10. Wychowawcy wymagają pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o 

sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko. (Procedury przyprowadzania i 

odbierania dziecka ze świetlicy (załącznik 5))  

11. Uczniowie klas I-III przychodzą do świetlicy po lekcjach pod opieką wychowawcy klasy 

lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. 

12. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I-III do 

świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. Prowadzący 

zajęcia bierze pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko 

uczestniczące w zajęciach. 



13. Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, tylko za zgodą 

wychowawcy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

14. Nauczyciele wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe 

przedmioty przyniesione przez dziecko do świetlicy. 

15. Potrzeby materialne świetlicy finansowane są ze składek rodziców, które są 

dobrowolne oraz z budżetu szkoły.  

16. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za 

zgodą nauczyciela. 

17. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru 

dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie 

kontaktował się przez e-dziennik lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.  

18. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad 

dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy (szkoły). Za 

szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 

5. Prawa i obowiązki ucznia 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1. Zorganizowanej opieki wychowawczej, 

2. korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 

trudności w nauce, 

3. życzliwego traktowania, 

4. poszanowania godności osobistej,  

5. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,  

6. zgłaszania własnych propozycji zabaw,  

7. korzystania z wyposażenia świetlicy, 

8. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

9. uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad zachowania zawartych 

w kodeksie świetlicy (załącznik 7) 

6. Zadania i obowiązki wychowawców świetlicy 

1. Zapewnienie opieki dzieciom zapisanym do świetlicy szkolnej przed i po  

2. zajęciach lekcyjnych – efektywne spędzanie czasu wolnego. 

3. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy, na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do 

świetlicy (weryfikacja kart zgłoszeń).  



4. Opracowanie rocznego i miesięcznego planu pracy świetlicy. 

5. Prowadzenie dziennika zajęć. 

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego 

myślenia. 

7. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu. 

8. Dyżur w jadalni szkolnej podczas wydawaniu posiłków. 

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną 

oraz rodzicami. 


