
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 

 

I. Ogólne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej  

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 16.00 

2. Kwalifikacje i przyjmowanie dzieci do świetlicy szkolnej określone 

są w odrębnych procedurach (załącznik nr 1) 

3. Świetlica udostępniona jest tylko dla uczniów Zespołu Szkół nr 8 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie odbierają dzieci ze świetlicy  

5. Zasady postępowania w przypadku nie odebrania dziecka ze 

świetlicy szkolnej są określone w odrębnych procedurach 

(załącznik nr 2) 

6. Świetlica zapewnia wychowankom możliwość uczestnictwa           

w różnorodnych zajęciach ruchowych, plastycznych, muzycznych 

7. Świetlica realizuje zadania: 

 Zapewnia opiekę dzieciom w niej przebywającym 

 Propaguje zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku 

 Kształtuje właściwe nawyki spędzania wolnego czasu 

 Organizuje pomoc w nauce 

 Upowszechnia zasady kultury zdrowotnej, w tym nawyki 

higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia  

 Popularyzuje postawy proekologiczne 

 Kształtuje samodzielność wychowanków 

 Rozwija zainteresowania i uzdolnienia intelektualne, artystyczne 

i techniczne dzieci 

 Prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym 

 

 

 



 

II. Zadania i obowiązki wychowawców świetlicy 
 

1. Wychowawca świetlicy szkolnej odpowiedzialny jest za 

bezpieczeństwo wychowanków – od chwili przyprowadzenia 

dziecka do świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów do 

chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do 

czasu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów 

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające       

z ramowego rozkładu dnia według planu pracy 

3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę 

klasowego i pedagoga szkolnego o zachowaniu uczniów  

4. Wychowawca informuje na bieżąco rodziców lub prawnych 

opiekunów o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy 

5. Zadaniem wychowawców świetlicy szkolnej jest : 

 Stworzenie serdecznej atmosfery 

 Pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom 

trudności 

 Organizowanie indywidualnej pracy z dzieckiem                

w uzasadnionych przypadkach 

 Organizowanie wycieczek, gier, zabaw oraz czytanie 

książek 

 Wspomaganie działań szkoły w procesie dydaktyczno-

wychowawczym 

 Współpraca z wychowawcami klas w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych w stosunku do 

poszczególnych uczniów 

 

 

 



III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy szkolnej 
 

1. Wychowankowie mają prawo do opieki przed lekcjami , jak i po 

ich zakończeniu 

2. Wychowankowie mogą zgłaszać bieżące problemy, trudności 

napotkane w czasie pobytu na świetlicy oraz oczekiwać ich 

rozpatrzenia i rozwiązania 

3. Obowiązkiem wychowanków jest przestrzeganie regulaminu 

świetlicy oraz szkoły 

4. Stosowanie w życiu codziennym zasad wzajemnego szacunku 

5. Dbanie o ład i porządek na świetlicy szkolnej oraz stan jej 

wyposażenia 

6. Wychowankowie mają obowiązek informowania wychowawców     

o potrzebie opuszczenia świetlicy 

7. Wychowankowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć              

w prowadzonych zajęciach 

8. W czasie pobytu na świetlicy wymagane jest : 

 Poprawne zachowanie się 

 Kulturalne spędzanie wolnego czasu 

 Kulturalne spożywanie posiłków 

Wyróżnienia  

- wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy 

- wyróżnienie w formie pisemnej, wpisywane do dokumentacji 

świetlicy 

- powiadomieni wychowawcy klasowego w celu podniesienia 

oceny cząstkowej z zachowania 

Kary 

- upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy 

- upomnienie pisemne przez wychowawcę świetlicy                      

z równoczesnym obniżeniem oceny cząstkowej z zachowania 

- wypisanie dziecka ze świetlicy – decyzja komisji w składzie: 

dyrektor szkoły, wychowawca klasy, wychowawca świetlicy      

i pedagog szkolny 

 

 



IV. Obowiązki rodziców / prawnych opiekunów  dzieci 

uczęszczających do świetlicy 

 
1. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy 

szkolnej i przestrzegać go 

2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku kompletu 

materiałów plastycznych oraz koniecznych środków czystości 

3. Rodzice zobowiązani są wskazać osoby (powyżej 10 roku życia) 

odbierające dziecko oraz sposób opuszczania przez niego świetlicy 

szkolnej 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej 

5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wcześniej 

zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy szkolnej  

6. Rodzice mają obowiązek pokryć koszty pracy wychowawcy          

w przypadku nie odebrania przez nich dziecka ze świetlicy szkolnej 

do godziny 16.00 

7. Rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek potwierdzić w formie 

pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie        

go przez osoby upoważnione. 

8.  Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru 

dziecka wychowawcy świetlicy 

9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

ich dziecko w świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

 
1. Rodzice corocznie zgłaszają chęć zapisania dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Rodzice uzyskują informację o godzinach pracy świetlicy szkolnej, 

organizowanych zajęciach oraz regulaminie świetlicy szkolnej 

3. Rodzice dokładnie wypełniają kartę zgłoszenia dziecka i oddają ją 

wychowawcy świetlicy 

4. Wychowawcy świetlicy przy odbiorze kart sprawdzają poprawność ich 

wypełnienia. 

5. Wychowawcy świetlicy po dokładnej analizie kart zgłoszenia decydują     

o przyjęciu dzieci według zasad: 

 W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są 

dzieci uczęszczające do klas I-III, których oboje rodzice lub prawni 

opiekunowie nie mogą zapewnić opieki ze względu na pracę 

 Następnie zapisywane są dzieci z pozostałych klas, których oboje 

rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki ze 

względu na pracę 

 Pozostałe dzieci mogą zostać zapisane , jeżeli świetlica dysponuje 

wolnymi miejscami 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

PROCEDURA POSTEPOWANIA W WYPADKU 

NIE ODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PO GODZINIE 16.00 

 

1. Wychowawca świetlicy próbuje skontaktować się z rodzicami lub 

prawnymi opiekunami dziecka (dom,telefon komórkowy,numer do pracy) 

2. W wypadku braku kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem 

wychowawca świetlicy zawiadamia dyrektora szkoły, a następnie Policję 

o konieczności zapewnienia dziecku opieki. 

3. Wychowawca czeka wraz z dzieckiem do momentu przekazania              

go Policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolne organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy 

muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienie w tym 

czasie opieki przez rodziców lub prawnych opiekunów 

2. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów przez wypełnienie Karty Zgłoszenia 

dziecka i złożenie jej w świetlicy szkolnej 

3. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, 

złożona z kierownika i wychowawców świetlicy szkolnej 

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, 

które nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego 

wychowawcy. 

5. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do faktycznych potrzeb 

wychowanków i rodziców 

6. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 7.00 – 16.00 

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień rodziców lub prawnych 

opiekunów w przypadku: 

a) samodzielnego wyjścia dziecka do domu 

b) odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun 

* Upoważnienie zdeklarowanych osób innych niż rodzic muszą być 

zaakceptowane i podpisane prze obojga opiekunów prawnych. 

* W przypadku zastrzeżenia do osoby upoważnionej przez jednego z opiekunów 

prawnych wychowawcy świetlicy nie przekażą wychowanka tej osobie. 

Upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów są przechowywane                      

w dokumentacji wychowawcy świetlicy 



8. W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy po zakończeniu jej godzin 

pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednich organom 

(Policja) 

9. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe                 

i indywidualne pod opieką wychowawcy. 

10. Realizowane zajęcia odbywają się według ramowego rozkładu dnia 

11. W świetlicy prowadzony jest dziennik zajęć, w którym 

odnotowywana jest tematyka zajęć i obecność uczniów 

12. W uzasadnionych przypadkach niewłaściwego zachowania ucznia, 

zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, po 

indywidualnej analizie sytuacji, Komisja Kwalifikacyjna może cofnąć 

decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy 

13. Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych w godzinach pracy 

stołówki 

14. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji :ustnej lub 

pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów o wypisaniu dziecka 

ze świetlicy lub nie złożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 

2572 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, 

poz. 142 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 

roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli (Dz. U. 2002 Nr 155, poz. 1288 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 roku w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i 

placówek (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 826 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 roku 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, 

poz. 142, ze zm.). 

 


