
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  

W SYPNIEWIE 

I. Postanowienie ogólne. 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swej programowej działalności realizuje cele                  

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – 

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym szkoły. 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub 

po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

 stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, 

 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

 propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

 podnoszenie kultury życia codziennego, 

 niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych), 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi. 

III. Założenia organizacyjne. 

1. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne 

określa dyrektor szkoły. 

2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie naszej szkoły, którzy : 

 zgłoszeni są przez rodziców (prawnych opiekunów) do stałego przebywania w 

świetlicy, 

 dojeżdżający, 

 oczekujący na lekcje, nie uczęszczający na lekcje religii, 

 wyznaczeni przez wychowawców , pedagoga szkolnego do odrabiania zadań 

domowych, 

 skierowani przez dyrekcję szkoły z powodu nagłej nieobecności nauczyciela. 

3. Do świetlicy przyjmuje się uczniów na prośbę rodziców (opiekunów prawnych): 

 pierwszeństwo w przyjęciu na świetlicę mają dzieci dojeżdżające i dzieci rodziców 

pracujących. 

4. Przyjęcia dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów 

prawnych) : 



 

 Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z 

dokładnym zaznaczeniem czasu jego pobytu w świetlic 

i wskazaniem osoby (osób) upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy (Karta 

zgłoszenia dziecka do świetlicy – zał. nr. 1). 

 Świetlica wymaga pisemnych upoważnień z datą i podpisem rodzica 

w przypadku : samodzielnego wyjścia dziecka do domu (zał.nr.2) 

5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i 

punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za 

nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy 

oraz braku kontaktu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecko może zostać 

przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

7. Wychowawcy klas w przypadku jednorazowej konieczności zostawienia dziecka po 

lekcji mają obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy, zostawić kartkę z 

adresem, telefonem, nazwiskiem rodzica oraz informację, kto i kiedy odbierze dziecko 

ze świetlicy. 

8. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do wychowawcy świetlicy. 

Po 4 tygodniach nie zgłoszonej przez rodzica (opiekuna prawnego) nieobecności 

niespowodowanej chorobą, uczeń zostaje skreślony z listy. 

9. Podczas zajęć w świetlicy pod opieką jednego wychowawcy może przebywać do 25 

osób. 

10. W sytuacji gdy w świetlicy przebywa ponad 25 wychowanków – dyrektor szkoły 

organizuje pomoc doraźną. Do świetlicy zostaje przydzielony nauczyciel wspierający, 

który organizuje dzieciom zajęcia w innym miejscu szkoły. 

11. Nauczyciel wspierający prowadzi ewidencję dzieci w zeszycie wychowawczym 

świetlicy. 

12. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły. 

13. Fundusze przeznaczone są między. innymi. na doposażenie świetlicy, zakup 

odpowiednich materiałów do zajęć (papier, kredki, farby itp.). 

14. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły.  

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy opiekuńczo  –  

wychowawczej  świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan 

ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły. 

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

Uczniów 6-letnich ze świetlicy na zajęcia lekcyjne odbiera wychowawca klasy, a po 

skończonych zajęciach zaprowadza je do świetlicy. 

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy. 



 

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców 

piśmie. 

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło 

opuścić świetlicy. 

V. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

4. Organizowanie wycieczek i spacerów. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem. 

VI. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

 Właściwie zorganizowanej opieki 

 Życzliwego traktowania 

 Swobodnego wyrażania myśli i przekonań 

 Opieki wychowawczej. 

 Poszanowania godności osobistej. 

 Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

Wychowanek świetlicy ma obowiązek : 

 Przestrzegania regulaminu świetlicy 

 Przestrzegania zasad współżycia w grupie 

 Współpracy w procesie wychowania 

 Pomagania słabszym 

 Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy 

 Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie 

VIII. Dokumentacja świetlicy: 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu 

komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka. 

 Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

 Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej z podziałem na miesiące. 

 Dzienniki zajęć. 



 

Załącznik nr.1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ……………………………………………  

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  20……/20……. 

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach                   

i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

Dane dziecka i rodziców: 

Imię i Nazwisko dziecka:...........................................................PESEL................................... 

Data i miejsce urodzenia:........................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................. 

 

Imię i Nazwisko ojca/opiekuna prawnego.............................................................................. 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 

Miejsce pracy:............................................................................................................................ 

Telefon: ...................................................... 

 

Imię i Nazwisko matki/opiekunki prawnej: ........................................................................... 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 

Miejsce pracy ........................................................................................................................... 

Telefon: ......................................................... 

 

Informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy  

(proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka) 

 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………… 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………… 

 



 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.) 

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

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

Świetlica szkolna jest czynna według harmonogramu.  

 

        

Sypniewo, dn.................................         ....................................         …...................................... 

                                                                            podpis ojca                                                podpis matki 



 

Załącznik nr.2 

 

Proszę o zwolnienie …………………………… ze świetlicy w dniu    ……………………… 
      Imię i Nazwisko dziecka 

Ponoszę wszelką odpowiedzialność prawną z tytułu samodzielnego wyjścia dziecka do domu. 

 

Sypniewo, dn…………….     ………………………………….. 
                                                                                                    Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 


