
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze 
 

 I.  Ogólne założenia organizacyjne 

Świetlica jest formą opieki zorganizowanej na terenie szkoły, której głównym celem jest - 

zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w czasie wolnym od lekcji 

uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

2. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej. 

3. Rekrutacja odbywa się do 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny, a nabór 

uczniów przyszłych klas pierwszym odbywa się w terminie do 20 czerwca roku 

poprzedzającego dany rok szkolny. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się  do 10 września 

danego roku szkolnego. 

4. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 - 16.00. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej. 

6. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:  

 dzienniki zajęć wychowawczych, 

 roczny plan pracy świetlicy szkolnej, 

 miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej, 

 karty kwalifikacyjne do świetlicy szkolnej, 

7. Dobrowolne wpłaty na rzecz świetlicy przeznaczone są w całości na pomoce dydaktyczne  

i upominki dla uczestników świetlicy. 

8. Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy świetlicy 

na piśmie. 

9.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
 

II.  Zasady rekrutacji  wychowanków  do świetlicy 

1. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty 

zgłoszenia dziecka, składanej corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły. 

2. Przy rozpatrywaniu Kart do świetlicy pierwszeństwo przyznaje się: 

 dzieciom, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo, 

 dzieciom matek lub ojców samotnie je wychowujących. 

3. Rekrutacja odbywa się do 10 września danego roku szkolnego. 

4. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej przez komisję rekrutacyjną.  

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

 dyrektor szkoły,  

 wychowawca świetlicy, 

 nauczyciel nauczania zintegrowanego. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w 

uzasadnionych przypadkach. 

7. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można pobrać w świetlicy szkolnej lub 

sekretariacie. 
 

III. Prawa  i  obowiązki  wychowanka świetlicy 
1. Prawa i obowiązki ucznia określają zapisy w Statucie Szkoły.  

2.  Wychowanek świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 aktywnego udziału w zajęciach, 

 zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali, 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 



 respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, 

 pozostawiania tornistra, ubrania wierzchniego oraz obuwia w worku w wyznaczonym 

miejscu, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad bezpieczeństwa. 

3. Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za: 

 aktywny udział w zajęciach świetlicowych, 

 sumienne wypełnianie obowiązków wychowanka, 

 wzorową postawę wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, 

 osiągnięcia w konkursach, 

 udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych. 

4. Sposób nagradzania wychowanków: 

 słowna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy,  

 pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy,  

 nagroda rzeczowa, 

 dyplom. 

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu świetlicy 

przewidziane są następujące kary: 

 upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę,  

 pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 

 skreślenie z listy wychowanków świetlicy (w porozumieniu z rodzicem, dyrektorem 

szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem) za rażące naruszenie bezpieczeństwa innych. 
 

IV. Prawa i  obowiązki   rodziców 
1. Rodzice mają możliwość współdecydowania o procesie wychowawczo-opiekuńczym, 

któremu podlega ich dziecko. 

2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy świetlicy. 

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły powinien zwracać uwagę na wnoszone przez 

dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne. 

5. Rodzice powinni zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i stosować się do 

ujętych w nim zasad. Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem 

dziecka z listy wychowanków świetlicy. 
 

V. Zasady odbierania i przyprowadzania przez nauczycieli uczniów uczęszczających do 

świetlicy.  

1. Po zajęciach nauczyciele klas I- III (kończący lekcje) odprowadzają dzieci zapisane do 

świetlicy szkolnej (dt. wszystkich klas - cały rok szkolny).  

2. Dzieci z klas I- III, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same 

po uprzednim przypomnieniu wychowawcy świetlicy.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę  świetlicy, ilu uczniów w niej 

pozostawia. 

4. Do odbierania i przyprowadzania uczniów do świetlicy zobowiązane są również osoby 

prowadzące różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.  

5. W przypadku zmiany godzin zajęć lekcyjnych czy wyjścia na wycieczkę wychowawca klasy 

jest zobowiązany zostawić w świetlicy informację o zaistniałej zmianie.  
 

VI. Zasady przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

1. Wychowankowie świetlicy szkolnej przyprowadzani są do świetlicy przez 

rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko wychowawcy świetlicy.  

W przeciwnym wypadku wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za 



bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które przyszło do szkoły i nie zgłosiło się do świetlicy.  

3. Wychowankowie z klas III mogą wychodzić samodzielnie ze świetlicy szkolnej do domu 

tylko pod warunkiem podpisania przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku samodzielnego 

powrotu dziecka do domu. 

4. Dzieci nieodebrane bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych pozostają pod opieką 

wychowawców świetlicy do momentu przyjścia rodzica. Zasada nie dotyczy dziecka, którego 

rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. 
 

VII. Zasady odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów. 
1. Wychowankowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne 

osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje 

w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.  

2. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

3. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte ponownie.  

4. Jeżeli dziecko samo wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie rodzica, który 

wyraża zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły oraz bierze całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka. 
 

VIII. Zasady postępowania w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie prawni lub 

osoby upoważnione nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.00.  

1. W sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy o godz. 16.00 wychowawca próbuje nawiązać 

kontakt z rodzicami bądź opiekunami dziecka. W przypadku braku kontaktu do 16. 30 

informuje Dyrektora Szkoły i Policję.  

2. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje 

pedagogowi.   

3.  Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego 

spóźnienia. 

4.  Jeżeli wychowawca świetlicy uzna, że zgłaszający się po odbiór dziecka jest w stanie 

wskazującym na spożycie środka odurzającego lub zmieniającego świadomość, powinien 

poinformować rodzica/prawnego opiekuna o tym podejrzeniu. Wychowawca odmawia 

wydania dziecka, dzwoni po innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka.  

5. W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o 

pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.  
 

IX. Zasady sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych  

W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia 

opiekę uczniom. 
 

X Zasady postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia  

1. Wychowawca świetlicy powiadamia każdorazowo wychowawcę klasy i rodziców  

o samowolnym opuszczeniu świetlicy przez ucznia. 

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym. 

3. Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia 

regulaminu świetlicy. 

4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, 

wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami. 

5. Nagminne opuszczanie świetlicy bez pozwolenia może skutkować włączeniem pedagoga 

szkolnego i instytucji wspierających szkołę. 

 


