
Regulamin świetlicy szkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu 

 

Podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082 ze zm.) 

 

 § 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, z szczególnym 

uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie 

pracy szkoły. 

2. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych, mogą także 

odbywać się w innych miejscach w szkole i poza szkołą. 

4.  W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy na dany rok szkolny.  

5.  Zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 

6. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli - wychowawców świetlicy. 

7. Regulamin zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły i dostępny do wiadomości uczniów 

i rodziców/ prawnym opiekunów w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 § 2 Cele i zadania realizowane w świetlicy szkolnej 
 

1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej 

wszechstronny rozwój oraz warunków do nauki i spędzania czasu wolnego. 

2. Wdrażanie do samodzielnej pracy, pomoc w przypadku trudności w nauce, 

organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

3. Rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków. Dbanie o poprawne relacje 

między wychowankami,  kulturę współpracy i współdziałania w grupie. Prowadzenie 

zajęć integrujących grupy świetlicowe. 

4. Organizowanie zabaw i gier ruchowych w pomieszczeniu oraz na świeżym powietrzu 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. 

5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie – swoje 

i innych. 

6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, stymulowanie do kreatywnego 

spędzania czasu w trakcie pobytu w świetlicy, wspieranie twórczego myślenia. 



7. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej wychowanków. 

8. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, charakteru - praca nad rozwojem własnej 

osobowości, dokonywanie właściwych wyborów, odpowiedzialność za własne 

postępowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

9. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, 

pozytywnego myślenia, dokonywania właściwego wyboru w sytuacjach zagrażających 

życiu lub zdrowiu. 

10. Propagowanie i przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, 

kształtowanie kulturalnej postawy podczas zabawy i uprawiania sportu. 

11. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie turystyki 

i krajoznawstwa. 

12. Współpraca z rodzicami/ opiekunami, wychowawcami klas i nauczycielami dzieci 

uczęszczających na świetlicę, pedagogiem, psychologiem, logopedą. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 6:30 do 16:30. 

2. W wyznaczonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia 

w świetlicy dla uczniów, którym rodzice / opiekunowie prawni nie mogą zapewnić 

opieki. 

3. Zajęcia świetlicowe przeznaczane są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej 

ze względu na: 

• czas pracy rodziców – na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych; 

• organizację dojazdu do szkoły; 

•  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny jest złożenie 

przez rodziców / opiekunów prawnych wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły bądź świetlicy szkolnej w terminie określonym  

w Procedurze przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 

(załącznik do regulaminu) zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany rok szkolny 

(dostępny na stronie internetowej szkoły). 

5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna na stronie internetowej szkoły 

oraz w sekretariacie i świetlicy jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

 



6. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zawiadamiania o wszelkich zmianach 

dotyczących informacji zawartych w karcie zgłoszenia i ich stałej aktualizacji w formie 

pisemnej, zawierającej datę i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego. 

7. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń dotyczących przebywania dziecka 

w świetlicy rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym nauczycieli – wychowawców świetlicy w formie pisemnej. 

8. Rezygnację z opieki i z zajęć w świetlicy rodzic/ prawny opiekun zobowiązany 

jest zgłosić w formie pisemnej. 

9. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia zakwalifikowanego do świetlicy szkolnej 

zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy i przestrzegania 

jego zapisów. 

10. Wychowawca świetlicy przejmuje odpowiedzialność za ucznia od momentu jego 

zgłoszenia się do świetlicy do momentu wyjścia ucznia na zajęcia dodatkowe bądź 

odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną 

lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę 

na samodzielne wyjście. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności 

za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 

11. Uczniowie klas I – III są sprowadzani do sali świetlicowej po ostatniej lekcji 

przez nauczyciela ją prowadzącego. Wychowawcy klas przekazują do świetlicy 

pisemną informację na temat nieobecności uczniów zapisanych do świetlicy, 

zwolnieniu bądź odbiorze ucznia bezpośrednio po lekcjach przez rodzica/ opiekuna 

prawnego. 

12. Wychowawcy klas przekazują wychowawcom świetlicy listę uczniów z ich klasy 

biorących udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

13. Dzieci biorące udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych są odbierane 

i przyprowadzane do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

14. Wyposażenie świetlicy jest własnością szkoły. Rodzice ucznia, który dokonał celowego 

zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową 

odpłatnością za uszkodzony lub zniszczony sprzęt. 

15. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, 

zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia. 

 

 

 



 

 

§ 4 Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

• zorganizowanej opieki; 

• życzliwego i podmiotowego traktowania; 

• udziału we wszystkich zajęciach, zabawach i wydarzeniach organizowanych 

w świetlicy; 

• rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

• podejmowania twórczych działań, rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań 

i uzdolnień; 

• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

• uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji; 

• korzystania z zasobów świetlicy - materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, 

zabawek i gier. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

• przestrzegać regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego 

i zasad bezpieczeństwa; 

• przestrzegać zasad współżycia w grupie świetlicowej i kulturalnego zachowania 

tak, aby swoim zachowaniem nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci; 

• przestrzegać podstawowych zasad higieny; 

• stosować się do poleceń nauczycieli - wychowawców świetlicy; 

• zgłaszać swoją obecność wychowawcy świetlicy zaraz po przyjściu do świetlicy; 

• pozostawiać tornister w wyznaczonym miejscu; 

• zgłaszać każde wyjście ze świetlicy wychowawcy pełniącemu dyżur na świetlicy;  

• zgłaszać niezwłocznie wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie; 

• przestrzegać zakazu używania wszelkich urządzeń mobilnych w innym celu 

niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku konieczności 

kontaktu z rodzicem uczeń musi fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy; 

• aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

• dbać o ład i porządek w świetlicy, odkładać zabawki, przybory w wyznaczone miejsce; 

• szanować wyposażenie świetlicy; 

• ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie 

3. Każde niewłaściwe zachowanie i niewywiązywanie się z powyższych obowiązków 

rozpatrywane jest indywidualnie. Za nieprzestrzeganie świetlicowych zasad 



uczeń przebywający w świetlicy może zostać  ukarany: 

• upomnieniem ustnym; 

• czasowym odsunięciem od zabawy lub zajęć; 

• wpisem do e-dziennika; 

• powiadomieniem wychowawcy klasy o złym zachowaniu; 

• poinformowaniem rodziców o nieodpowiednim zachowaniu w kontakcie 

bezpośrednim, telefonicznie lub pisemnie; 

• zgłoszeniem do dyrekcji - w szczególnych przypadkach, zagrażających bezpieczeństwu 

innych dzieci. 

4. Powtarzające się niewłaściwe zachowanie w świetlicy może wpłynąć na obniżenie oceny 

z zachowania ucznia. 

§ 5 Zasady opuszczania przez ucznia świetlicy szkolnej 
 

1. Zasady opuszczania świetlicy przez ucznia określają rodzice/opiekunowie prawni 

w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych 

opiekunów oraz upoważnione przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W 

wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do 

karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych 

opiekunów (wzór dostępny na stronie internetowej szkoły). 

3. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej odbywa się poprzez portiernię szkoły. Osoba 

odbierająca dziecko ma obowiązek posiadać dowód potwierdzający tożsamość i okazać 

go na prośbę pracownika szkoły pełniącego dyżur na portierni bądź wychowawcy 

świetlicy. 

4. W przypadku samodzielnego powrotu ucznia do domu, wymagana jest pisemna 

zgoda rodzica / prawnego opiekuna; uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę, 

wyłącznie jeśli posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów oraz po 

zgłoszeniu wyjścia wychowawcy świetlicy pełniącemu dyżur. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców 

świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka 

ze świetlicy, zawartego w karcie zgłoszenia (np. ewentualność powrotu do domu 

bez opiekuna, możliwość odebrania dziecka przez inne osoby niż wskazane w karcie 

lub zmiana godziny samodzielnego wyjście ze świetlicy bądź powrotu do domu 



autobusem szkolnym). Rekomenduje się korzystanie z wzorów upoważnień i 

oświadczeń stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane 

nauczycielom – wychowawcom świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez 

rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/ 

prawnych opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

7. Wychowawcy pełniący dyżur w świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę 

rodzica. 

8. W wyjątkowych sytuacjach losowych (odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną, 

samodzielny powrót do domu) telefonicznie fakt ten należy zgłosić dyrektorowi szkoły, 

który podejmie decyzję i poinformuje o niej wychowawcę pełniącego dyżur w świetlicy. 

9. Życzenie rodziców dotyczące tego, aby jeden z rodziców nie odbierał dziecka, musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe przedłożone pedagogowi szkolnemu. 

10. Wychowawca pełniący dyżur w świetlicy może odmówić wydania dziecka 

w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, iż nie ma ona 

możliwości zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (np. znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających). O odmowie wydania dziecka nauczyciel 

informuje niezwłocznie dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz podejmuje próbę 

nawiązania kontaktu z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka (w pierwszej 

kolejności z rodzicem/ prawnym opiekunem) w celu bezpiecznego odebrania ucznia 

ze świetlicy szkolnej. 

11. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania czasu pracy świetlicy 

i punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej. 
 

§ 6 Zasady opieki świetlicowej nad uczniami dojeżdżającymi 

 

1. Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie szkoły ze względu na dojazd do szkoły 

autobusem szkolnym. 

2.  Rodzice /opiekunowie prawni uczniów dojeżdżających zobowiązani są do zapoznania 

się z Regulaminem dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu 

oraz Regulaminem świetlicy szkolnej i zastosowania się do ujętych w nich zasad. 

Zobowiązani są również do złożenia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. 

3. Zasady korzystania ze świetlicy oraz z dowozu przez ucznia (dni, godziny odjazdu) 

określają rodzice/opiekunowie prawni w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 



4. Każdy uczeń dojeżdżający oczekuje na rozpoczęcie lekcji oraz po skończonych lekcjach 

na odwóz do domu w świetlicy szkolnej. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców 

świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonych zasad korzystania ze świetlicy 

oraz z dowozu przez dziecko, zawartych w karcie zgłoszenia . 

6. Za bezpieczeństwo ucznia, który nie korzysta z dowozu autobusem szkolnym, w drodze 

do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni. 

7. Rodzice / opiekunowie prawni odbierający dziecko dojeżdżające po skończonych 

lekcjach w sytuacji, gdy jest to odstępstwem od ustalonego pisemnie sposobu 

odbierania dziecka ze świetlicy, powinni o tym poinformować wychowawcę świetlicy 

– osobiście poprzez pracownika szkoły pełniącego dyżur na portierni lub przekazać 

informację na piśmie. 

§ 7 Dokumentacja świetlicy 
 

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

• Dziennik zajęć świetlicy – e-dziennik; 

• Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

• Sprawozdanie z realizacji planu pracy świetlicy; 

• Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej; 

•   Regulamin świetlicy szkolnej; 

• Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej; 

• Ramowy rozkład dnia. 

 

Wykaz załączników do Regulaminu Pracy Świetlicy Szkolnej 

 

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

Załącznik 2 - Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej z uwzględnieniem 

terminów rekrutacji na dany rok szkolny 

Załącznik 3 - Wzory zgód i oświadczeń: 

• Zgoda na samodzielny powrót do domu; 

• Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej; 

• Zgoda na powrót do domu autobusem szkolnym; 

• Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia korzystającego z dowozu 

autobusem szkolnym (dotyczy rezygnacji z jednorazowego dowozu); 

•  Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia korzystającego z dowozu 

autobusem szkolnym (dotyczy rezygnacji z dowozu przez dłuższy czas. 


