
 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU W SIENNICY RÓŻANEJ 

 

 

Podstawa prawna 

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 

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

rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. W razie potrzeb niniejszy regulamin podlega aktualizacji i dostosowaniu do 

obowiązujących przepisów prawa. 

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

względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie  z uwzględnieniem potrzeb 

edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizycznych. 

 

§ 2 

Cele i zadania zajęć świetlicowych 

 

1. Wychowawcy w trakcie zajęć świetlicowych zapewniają dzieciom i młodzieży: 

 

a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

b) pomoc w nauce,  

c) warunki do nauki własnej,  

d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

g) stymulowanie postawy twórczej, 

h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji                          

z rówieśnikami, 

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 



 

 

2. Do zadań w trakcie zajęć świetlicowych należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  

c) tworzenie warunków do nauki własnej,  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

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

fizyczny, 

g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad zajęciami świetlicowymi sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Całokształt zajęć świetlicowych organizuje i bezpośrednio nadzoruje wicedyrektor 

szkoły. 

3. Kwalifikacja uczniów na zajęcia świetlicowe odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice. 

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są  w grupach wychowawczych, w których liczba 

uczniów nie powinna przekraczać 25 osób. 

5. Dziecko z zajęć świetlicowych mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia dziecka.                           

 W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic 

nie wpisał do karty zgłoszenia wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia       

od rodziców/prawnych opiekunów.  

6. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie 

według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności                

w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka z zajęć świetlicowych. 

7. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci na zajęciach świetlicowych 

musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

8. Dzieci na zajęcia świetlicowe w klasach I-III odprowadzają nauczyciele kończący 

zajęcia dydaktyczne. 

 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego na zajęcia świetlicowe 

 

1. Wychowanek ma prawo do:  

 

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

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

wyposażeniu szkoły. 



 

 

 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

 

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego zajęć świetlicowych, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach zajęć świetlicowych, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

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

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

 

§ 5 

Nagrody i kary 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę zajęć świetlicowych lub wychowawcę 

klasy. 

2. Pochwała przekazana opiekunom. 

3. Pochwała dyrektora szkoły. 

4. Nagroda rzeczowa. 

Stosowane kary to: 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę zajęć świetlicowych. 

2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

5. Skreślenie z listy uczestników zajęć świetlicowych. 

 

§ 6 

Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

 

 

§ 7 

Zadania nauczyciela zajęć świetlicowych 

1. Opracowanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

4. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na 

celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.  

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  



7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 

8. Zapoznanie uczniów z regulaminem zajęć świetlicowych. 

9. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka             

na zajęcia świetlicowe. 

10. O niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas zajęć świetlicowych nauczyciel 

powiadamia rodzica   i wychowawcę ucznia.  

 

§ 8 

Dokumentacja zajęć świetlicowych 

1. Regulamin zajęć świetlicowych. 

2. Plan pracy zajęć świetlicowych. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć. 

4. Dziennik zajęć. 

5. Karty zgłoszeń dzieci na zajęcia świetlicowe. 

6. Sprawozdanie z pracy na zajęciach świetlicowych(semestralne i roczne). 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH: 

 

1. Załącznik nr 1 – Procedura odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im.     

Synów Pułku w Siennicy Różanej. 

  

 

2. Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Procedura odbioru dziecka z zajęć świetlicowych Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w 

Siennicy Różanej. 

 

1. Dziecko z zajęć świetlicowych mogą odbierać tylko rodzice lub osoby wskazane w 

upoważnieniu. 

2. Rodzic podpisuje oświadczenie o zasadach odbioru dziecka z zajęć świetlicowych na 

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

3. Osoba, która odbiera dziecko, ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy 

prowadzącemu zajęcia świetlicowe, podać imię i nazwisko dziecka. 

4. W sytuacji, gdy dzieci w trakcie zajęć świetlicowych  przebywają na boisku/placu 

zabaw, wychowawca  bądź inny pracownik szkoły informuje osobę odbierającą dziecko  

o miejscu jego przebywania. Z wyżej wymienionych miejsc rodzic lub osoba 

upoważniona winna odbierać dziecko osobiście.  

5. Od momentu odbioru dziecka od wychowawcy zajęć świetlicowych za bezpieczeństwo 

dziecka odpowiada rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona.  

6. W trosce o bezpieczeństwo uczniów pracownicy szkoły mają obowiązek zapytać każdą 

osobę spoza placówki, która przebywa na terenie szkoły, o cel wizyty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

NA ROK SZKOLNY ............ / ............ 

 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

 

Imię i nazwisko dziecka  

................................................................................................................................................................................ 

Data urodzenia dziecka..............................................................................................................................   

Klasa (w obecnym roku szkolnym) .............................................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka ......................................................................................................................  

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1.matki........................................................................................................................................................ 

2.ojca........................................................................................................................................................... 

 

Numery telefonów – prywatny / do pracy 

1. matki ...................................................................................................................................................... 

2. ojca ......................................................................................................................................................... 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi  ze strony 

wychowawcy): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Dni i godziny, w których dziecko będzie przebywało na zajęciach świetlicowych*: 
 

1. Poniedziałek do …….. 

2. Wtorek do …….. 

3. Środa do …….. 

4. Czwartek do …….. 

5. Piątek do …….. 

 

*Wybierz jedną z poniższych: 

• po zakończonych lekcjach do 13:05 

• po zakończonych lekcjach do 13:45 

• po zakończonych lekcjach do 14:30 

• inna godzina 

 

Informujemy, że zajęcia świetlicowe realizowane są w szkole do godziny 14:30. 

 

 

                                                                   



 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* 

*) we właściwym prostokącie wstaw znak X 

 

 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ( dotyczy uczniów powyżej 7 roku życia)   

 

.............................................................................................................. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka   do domu. 

 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. ........................................................................................................................................................  

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

2. .......................................................................................................................................................  

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

3. ....................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)     

 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej 

należy przekazać nauczycielowi świetlicy. Polecenia wydane ustnie dziecku nie będą respektowane. 

 

Ponadto, oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/łem się z regulaminem zajęć świetlicowych.  Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, 

oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych 

warunków pobytu na zajęciach świetlicowych. 

  (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.) 

 

 

 

                                                                              ........................................................................... 

        (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 


