
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Mariana Kowalskiego  

ZSS RZYKI 
  

1.   Świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  

w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazd do szkoły. W pierwszej 

kolejność dla uczniów kl. I-III. 

2.  W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie rodziców 

niepracujących oraz uczniowie klas IV-VIII. 

3.  Przyjęcie dzieci do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ 

prawnych opiekunów składanego corocznie. 

4.  Zgłoszenia do świetlicy dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 15 

września danego roku szkolnego (formularz zgłoszenia - do pobrania w świetlicy). 

5.  Rodzice  (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach 

tylko w uzasadnionych przypadkach. 

6.  Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po 

przewidzianym w procedurze terminie, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w 

zależności od ilości wolnych miejsc. 

7.  Powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie: wicedyrektor, wychowawcy 

świetlicy, rozpatrzy złożone dokumenty i sporządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. 

8.  Wszelkie sprawy sporne związane z przyjęciem dziecka do świetlicy rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach. 

9. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą 

nad uczniami. 

10. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku. Godziny pracy świetlicy 

są ustalane na dany rok szkolny. 

11. Formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej 

przebywającego. 

12. Zajęcia rekreacyjne, artystyczne organizowane są zgodnie z potrzebami i 

zainteresowaniami uczniów. 

13 Wychowawca świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego 

przed i po zajęciach lekcyjnych. 

14. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną 

lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

15. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia 

świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 

16. W sytuacji, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze, nie reaguje na uwagi 

wychowawcy, naraża swoje i innych bezpieczeństwo lub zdrowie, rodzice będą 

wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy. 

17.  Zadaniem wychowawcy świetlicy jest: 

1)  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, 

2)  współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem 

szkolnym oraz rodzicami, 

3)  pomoc w wykonaniu zadań domowych, 

4)  wspieranie zdolności i zainteresowań dzieci. 



18. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do 

wychowawcy i podaje imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi. 

19. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy 

świetlicy. 

20. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

21. Nauczyciele świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

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

22. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze 

do świetlicy przed lub po lekcjach. 

23. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

pozostawione w świetlicy szkolnej (np.: smartfony telefony itp.). Prosimy, aby dzieci 

nie przynosiły wartościowych przedmiotów. 

24. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. 

25.. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie nie może przekraczać 25. 

26. Praca świetlicy ma na celu:  

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki i wszechstronnego 

rozwoju; 

2)  zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin patologicznych; 

3) Integracja dzieci z różnych środowisk społecznych i o różnym poziomie 

intelektualnym; 

4)  wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej; 

5)  udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce; 

6) kształtowanie u wychowanków właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych 

cech charakteru; 

7) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań; 

8) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, domu i w swoim 

środowisku; 

9) rozwijanie u wychowanków samodzielności oraz odpowiedzialności za własne czyny 

i zachowanie; 

10) wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno otaczającego świata; 

11) przygotowanie do życia w społeczeństwie; 

12) kształtowanie zdrowego i wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego; 

13) wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, zabawy; 

14) budowanie pozytywnej samooceny; 

15) rozwijanie umiejętności kierowania i wyrażania emocji w sposób uznany społecznie; 

16) uczenie tolerancji i akceptacji siebie i innych.; 

17) budowanie u wychowanka pozytywnego wizerunku własnej osoby; 

18) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, wyrabianie 

postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy; 

19) wyrabianie w uczniach poszanowania i szacunku wobec symboli narodowych; 

20) budzenie szacunku dla języka ojczystego; 

21) rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju i regionu. 



27. Zasady bezpieczeństwa i opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko -  odbieranie 

dzieci ze świetlicy szkolnej: 

1)  nauczyciel – wychowawca każdorazowo odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia ucznia 

ze świetlicy szkolnej; 

2)     na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę: 

a)  samodzielnie jeżeli: 

- rodzic/opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, które zawiera datę i dokładną 

godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy w przypadku jednorazowej zgody lub dni tygodnia i 

dokładne godziny wyjścia dziecka ze świetlicy w przypadku stałej zgody. 

- rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy). 

- dziecko ukończyło 7 lat. 

b)  pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli: 

- dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek 

co najmniej 11 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica; 

- rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy). 

c)     odebrane przez osoby upoważnione: 

- poza rodzicami/opiekunami dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyznaczone osoby na 

podstawie pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna. 

d)     na zajęcia dodatkowe, jeżeli: 

- rodzice wyrazili pisemną zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy pod opieką wskazanych 

w upoważnieniu osób, prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły lub poza szkołą 

oraz podali rodzaj zajęć i nazwę firmy organizującej je. 

3)  Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica / prawnego opiekuna 

piśmie. 

4)  Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze świetlicy do 

godziny 15.00. 

5)  W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej, uczeń nie zostanie 

odebrany ze świetlicy szkolnej zgodnie z oświadczeniem rodziców/prawnych 

opiekunów, wychowawca podejmuje próbę skontaktowania się z nimi. Przy braku 

możliwości nawiązania kontaktu i przedłużającej się nieobecności rodziców / prawnych 

opiekunów, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia policję, podając dane 

osobowe dziecka i rodziców/ prawnych opiekunów. Wychowawca świetlicy sporządza 

notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

6)  Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do 

domu. 

7)  Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu 

ani środków odurzających. 

8)  W przypadku podejrzenia przez nauczyciela, że rodzic (opiekun prawny lub osoba 

upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, 

wychowawca świetlicy: 

a)     niezwłocznie powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły; 

b)     nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły; 

c)     wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka; 



d)     jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe (a dodatkowo nietrzeźwa osoba 

odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka), wychowawca 

wzywa policję; 

e)     wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i 

podjętych działań. 

9)  Rodzic / Prawny opiekun może być poproszony przy odbieraniu dziecka ze świetlicy o 

okazanie dowodu tożsamości. 

28. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, 

dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1)     pochwały ustnej, 

2)     pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 

3)     uwagi pozytywnej wpisanej do dziennika elektronicznego. 

29. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika 

świetlicy przewidziane są następujące kary: 

1)  upomnienie i ostrzeżenie ustne, 

2)  powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 

3)  czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy, 

4)  skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 

30. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. Uczniowie: 

1) Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców. 

2) Nie opuszczają samowolnie świetlicy. 

3) Nie biegają, nie krzyczą. 

4) Pomagają sobie wzajemnie. 

5) Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją. 

6) W czasie odrabiania zadań domowych nie rozmawiają. 

7) Szanują wyposażenie świetlicy, dbają o czystość i estetykę pomieszczenia. 

8) Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek. 

9) Ubrania i buty zostawiają w szatni. 

10) Sprzątają po sobie. 
 


