
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Społecznej Szkoły Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 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. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku
każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
a. brak możliwości zapewnienia w tym czasie opieki przez rodziców/prawnych opiekunów.
b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

5. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:
− zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz nadzór przy odrabianiu lekcji;
− kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
− rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
− wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej, twórczej;
− organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
− współpracują i współdziałają ze szkołą, domem, oraz środowiskiem lokalnym.

6. Do zadań świetlicy należy:
− organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej
pracy;
− odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
− upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie
nawyków kulturalnego życia codziennego;



- rozwijanie samodzielności i aktywności;
− zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań.

§ 3.
Założenia organizacyjne

7. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.45 do 15.30, opieka w świetlicy jest płatna;
wysokość opłaty na dany rok szkolny ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia prowadzącego szkołę.

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

9. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje wychowawca świetlicy
szkolnej.

10. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących
w szkole, które wypełniają rodzice.

11. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, a liczba uczniów podczas zajęć
w świetlicy nie powinna przekraczać 25 osób.

12. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich
osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 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. Uczeń może opuszczać świetlicę
samodzielnie, jeśli rodzic/prawny opiekun wyraził taką pisemną zgodę w Karcie zgłoszenia.

13. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według
indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować
może wypisaniem dziecka ze świetlicy.

14. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie
pisemnej z datą i podpisem.

15. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego,
zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

§ 4.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

16. Wychowanek ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanej opieki,
b. życzliwego traktowania,
c. poszanowania godności osobistej,
d. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,



e. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu
świetlicy.

17. Wychowanek jest zobowiązany do:
a. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c. współpracy w procesie wychowania i opieki,
d. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i poszanowania sprzętu będącego na
wyposażeniu świetlicy,
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:

18. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

19. Pochwała przekazana opiekunom.

20. Pochwała dyrektora szkoły.

21. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

22. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.

23. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.

24. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

25. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

26. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.



§ 6.
Współpraca z rodzicami

27. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do
świetlicy.

28. Rozmowy telefoniczne.

29. Informacje w dzienniku elektronicznym oraz dzienniku świetlicy.

§ 7.
Dokumentacja świetlicy

30. Regulamin świetlicy.

31. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

32. Ramowy rozkład dnia.

33. Dziennik zajęć.

34. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

35. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

36. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

37. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

38. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

39. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.

40. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.

41. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

42. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na
powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

43. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

44. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość
o zachowanie zdrowia.

45. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.

46. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.



47. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.

48. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.

49. Podpisanie kontraktu z wychowankami.

50. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.

51. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.

52. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę
ucznia.

§ 9.

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające
realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
- sprzęt audiowizualny, tablicę multimedialną, laptop
- przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych
- czasopisma, książki, gry, przybory do zajęć artystycznych, technicznych itp.
- sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

§ 10.

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej w warunkach pandemii COVID-19

53.Przed zajęciami świetlicowymi następuje mycie powierzchni pomieszczeń detergentem lub
dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

54. Przed zajęciami świetlicowymi oraz w trakcie ich trwania w razie potrzeby i w miarę
możliwości następuje wietrzenie sali.

55. W świetlicy przebywać mogą uczniowie i pracownicy wyłącznie zdrowi, bez objawów
chorobowych i bez kwarantanny.

56. Uczeń jest przyprowadzany do świetlicy i odbierany z niej przez osobę zdrową.
57. Rodzice/prawni opiekunowie oddają ucznia pod opiekę wychowawcy świetlicy i odbierają go

z niej zachowując dystans społeczny 1,5 metra, przebywając na terenie szkoły nie dłużej, niż
jest to konieczne.

58. W razie potrzeby wychowawca świetlicy wyjaśnia i przypomina uczniom obowiązujące
zasady bezpieczeństwa oraz przyczyny ich wprowadzenia.

59. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie w miarę możliwości zachowują w sali dystans
społeczny 1,5 metra.

60. W czasie zajęć w sali przebywają tylko uczniowie z nauczycielem (w szczególnych
przypadkach może być dodatkowa osoba).

61. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).

62. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, a także powierzchni.



63. W razie konieczności skorzystania z toalety, uczniowie przed powrotem do sali myją lub
dezynfekują ręce.

64. Jeżeli nauczyciel w czasie zajęć świetlicowych zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, a uczeń taki zostaje odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.

65. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 regulują odrębne przepisy -
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY  W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
w Społecznej Szkole Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach

Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej
w Społecznej Szkole Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych
opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły/ w świetlicy.

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie do
15 września.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach
w uzasadnionych przypadkach.

4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub wychowawcy.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/
prawnych opiekunów z sali świetlicowej  bądź upoważnione przez nich osoby lub dziecko opuszcza
świetlicę samodzielnie, jeśli rodzic/prawny opiekun wyraził taką pisemną zgodę.

2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone
do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje
nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje, z kim
idzie do domu.

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze
świetlicy.

6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane osobiście przez rodzica lub przez osobę dorosłą
wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez



osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane
przez rodziców, opiekunów.

7. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od
rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za
dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po
zakończeniu pracy świetlicy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają
dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.

8. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły.

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy
w czasie pracy świetlicy

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie
zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.

3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego
odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka,
nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów
prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko
pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów,
policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co, do której
zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków
odurzających.

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko
odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę
osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna
dziecka.

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, dyrektora szkoły.

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.

5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.



Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje
sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi
rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową oraz dokonuje wpisu w dzienniku
elektronicznym w zakładce „Notatki - uwagi o uczniach”.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i/lub świetlicy

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także
notatkę służbową oraz dokonuje wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce „Notatki - uwagi o
uczniach”.

2. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną
i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza
rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową oraz dokonuje
wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce „Notatki - uwagi o uczniach”.

2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek,
telefonów komórkowych itp.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia, rodziców, wychowawcę klasy.

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu
świetlicy.

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową oraz dokonuje wpisu w dzienniku
elektronicznym w zakładce „Notatki - uwagi o uczniach”.

4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem
przeprowadza pedagog szkolny/psycholog.


