
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

w Mińsku Mazowieckim 

 

Regulamin uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

 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.  

 W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

 Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów klas I-III, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:  

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

b) inne okoliczności wymagające zapewnienie 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 

 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  

c) tworzenie warunków do nauki własnej,  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a 

także z pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować: 

a) Imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne) 

b) Imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.) 



 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 17.00. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizują wychowawcy świetlicy. 

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń 

składanych przez rodziców (opiekunów): 

 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- III, w tym w szczególności 

dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych. 

 w razie potrzeby z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie innych klas, 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie 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.  

7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według 

indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności 

skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana 

w formie pisemnej z datą i podpisem. 

9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu 

świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

10. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu 

z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

11. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, 

teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

12. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 

13. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych 

przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach 

czasowych. 

14. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie 

m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody 

i dostępności pomieszczeń szkoły. 

15. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są 

zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

16. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami 

grupy lub dziecka. 

 



§ 4. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 

1. 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. 

2. 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, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, 

h) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

j) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy 

 

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi 

ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki 

w szkole. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować 

z opieki świetlicy informując pisemnie o swojej decyzji wychowawców świetlicy. 

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu 

dziecka w świetlicy. 

4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie 

bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji 

przekazanej za pośrednictwem wychowawcy. 

5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy oraz za zabawki 

bądź telefony komórkowe itp. sprzęt które przynoszą dzieci. 

6. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni 

pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt. 

7. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora 

lub wicedyrektora szkoły. 



8. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie 

przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru 

dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu 

świetlicy. 

9. Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby pełnoletnie 

do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

10. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi 

ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz 

czytelny podpis rodzica (opiekuna). 

11. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; 

przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy nie wcześniej niż o godz. 

7:00 i odebrania nie później niż o godz. 17:00. 

12. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu 

świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, na stronie internetowej szkoły 

oraz w Statucie Szkoły. 

 

§ 6. 

Nagrody i kary 

 

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

 Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

 Pochwała przekazana opiekunom. 

 Pochwała dyrektora szkoły. 

 Nagroda rzeczowa. 

Stosowane kary to: 

 Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy. 

 Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu. 

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

 Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

§ 7. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

 

1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy 

2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci 

3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość 

udziału w zajęciach tematycznych 

4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy 

5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, 

sprawozdań z działalności świetlicy 

6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia 

7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy 

8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy 



9. Przestrzega dyscypliny pracy 

10. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich 

przestrzeganie 

11. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy 

12. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym 

13. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych. 

14. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne 

sprawozdania ze swojej działalności. 

15. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, 

pedagogiem, psychologiem i Radą Pedagogiczną. 

 

§ 8. 

Dokumentacja świetlicy 

 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Dzienniki zajęć świetlicy. 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 9. 

Wyposażenie świetlicy 

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające 

realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

 Sprzęt audiowizualny. 

 Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

 Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

 Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§ 10. 

Sytuacja epidemiologiczna - covid-19 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie, jak i wychowawcy, zobowiązani są do przestrzegania higieny własnej. 

3. Uczniowie, jak i wychowawcy, zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. 

4. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  



5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

§ 11. 

Sytuacje wyjątkowe 

 

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt 

pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia. 

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 17:00 wychowawca podejmuje następujące 

działania: 

 kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi 

do odbioru dziecka. Po konsultacji z rodzicami dziecko nadal przebywa w świetlicy 

pod opieką wychowawcy lub jeśli rodzic wyraża zgodę dziecko może pozostać 

pod opieką pani woźnej. 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami) 

lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie 

policję 

 sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona 

zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub odurzenie, należy: 

 niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

 nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; a w przypadku 

odmowy powiadomić policję lub straż miejską 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę upoważnioną 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską. 

 wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy 

z dyrektorem szkoły. 

2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły 

oraz w Statucie Szkoły. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy 

świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.  

 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. 


