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§ 1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zada-
nia szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyję-
tych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 
opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany 
w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i 
przedstawiany do realizacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2
Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej:

1. Zapewniają dzieciom  zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpo-
wiednie warunki do nauki własnej, rekreacji  i rozwijania własnych zainteresowań. 
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę w stołówce podczas wydawania obiadów.

2. Do zadań świetlicy należy:

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwy  
czajanie do samodzielnej pracy;
 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 kształtowanie prawidłowych postaw związanych z kulturą spożywania posiłków
 rozwijanie samodzielności i samorządności;
 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 zapewnienie bezpieczeństwa podczas spożywania obiadów w stołówce szkolnej



§ 3
Założenia organizacyjne.
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w każdym dniu zajęć szkolnych w godz. 6.30-
17.00.
Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i 
punktualnego odbierania dzieci.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni/złożą co najmniej 
jedno z poniższych oświadczeń o potrzebie korzystania dziecka ze świetlicy szkolnej/&20pkt.1 Sta-
tutu szkoły/
a/ oświadczenie o czasie pracy
matki /opiekuna prawnego/         od  …………. do………..
ojca   /opiekuna prawnego/         od  .………… do ………..
b/ oświadczenie w sprawie dojazdu do szkoły
Oświadczam, że dojazd ucznia do szkoły jest możliwy w godz. …………….
c/oświadczenie o innych okolicznościach wymagających zapewnienia opieki w szkole
(np. rodzic samotnie wychowujący i pracujący, rodzina wielodzietna. nieuczęszczanie na lekcje reli-
gii itp.……)
………………………………………………………………………………………………3.Kwalifi-
kacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/opie-
kunowie prawni/.

Karta zgłoszenia do świetlicy podlega ochronie danych osobowych zgodnie  z art.6 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poin-
formowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia.
5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda 
nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
6.Wychowawca nie zwalnia dziecka na telefoniczną informację od rodzica/opiekuna prawne-
go/
Rodzice / opiekunowie prawni/lub osoby upoważnione  odbierają osobiście ucznia ze świetlicy.
7. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby nie-
pełnoletnie. Rodzice lub opiekunowi prawni mogą wyrazić  zgodę na wyjście dziecka z niepełnolet-
nim rodzeństwem, które ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową. Zgoda  musi być przekazana w 
formie pisemnej.
 8.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dzieci od chwili ich zgłoszenia 
się do świetlicy do momentu wypisania .
9.Dziecko odebrane ze szkoły, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. Zajęcia świetlicowe
nie są zajęciami obowiązkowymi.
10. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad według harmonogramu w godziny11.00-
14.00 Pozostałe dzieci spędzają czas w świetlicy lub w czasie przerw :na korytarzu, boisku szkol-
nym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w 
stołówce szkolnej.

§ 4
Wychowankowie świetlicy
1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 znajomości swoich praw i obowiązków,
 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 swobodnej zabawy, wypoczynku, relaksu
 opieki wychowawczej i dydaktycznej



 rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
  rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 życzliwego, podmiotowego traktowania,
 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy,
zabawek i gier

2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń zapisany do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 zapisania się do świetlicy przed i bezpośrednio po zakończonych lekcjach /bezwzględny za-
kaz przebywania poza świetlicą np. na boisku szkolnym lub przed szkołą/,
 usprawiedliwienia swojej nieobecności oraz spóźnień  po zakończonych lekcjach,
 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które 
chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołów-
ce,
 stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
 aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 zostawiania  ubrania wierzchniego oraz obuwia w wyznaczonym miejscu
 zostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 zmiany obuwia
 informowania wychowawcy o złym samopoczuciu i zaistniałych wypadkach
 przestrzegania regulaminu świetlicy

3. W Szkole istnieje obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, których zasady określa odrębne zarządzenie
Dyrektora Szkoły z którym zapoznana jest  Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski oraz społecz-
ność uczniowska./Statut SP 69/

§ 5
Nagrody i wyróżnienia

 Pochwała przekazana  rodzicom lub opiekunom prawnym
 Pochwała udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 Pochwała przekazana wychowawcy klasy
 Dyplom na zakończenie roku szkolnego

Kary

 Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę
 Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub te-
lefonicznie)
 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 Skreślenie z listy uczestników świetlicy za zgodą Dyrektora szkoły



§ 6
Współpraca z rodzicami

 Informowanie rodziców o przebiegu pracy świetlicy;

 Informowanie o zachowaniu i samopoczuciu dziecka w czasie pobytu dziecka w świetlicy

 Informowanie o osiągnięciach ucznia

Wymiana informacji

 Bezpośrednia /codzienny kontakt i rozmowy /

 Korespondencja z rodzicami

 Rozmowy telefoniczne

§ 7
Dokumentacja świetlicy

 Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na 
początku roku szkolnego;
 Ramowy oraz tygodniowy /tematyczny/rozkład dnia
 Dzienniki zajęć  świetlicowych  
 Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
 Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;
 Regulamin świetlicy;
 Procedury pracy świetlicy 


