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REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTKOWIE 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlicę organizuje się dla uczniów Szkoły Podstawowej w Częstkowie, którzy pozostają              

w szkole dłużej ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. 

2. Świetlica organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci                        

i młodzieży, możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zaś rozwijające ich 

zainteresowania oraz zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, a także umożliwia 

wychowankom odrabianie lekcji.  

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele szkoły,                         

w szczególności opiekuńczo-wychowawcze, uwzględnione w planie pracy szkoły                     

oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym. 

4. W świetlicy realizowane są zadania zawarte w planie pracy świetlicy. 

5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy. 

6. Świetlica dysponuje salami lekcyjnymi wskazanymi przez dyrektora szkoły. 

7. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

§ 2 

 

Funkcje świetlicy szkolnej 

 

1. Opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom. 

2. Wychowawcza – kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. 

3. Edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, rozpoznawanie mocnych 

stron dzieci, ich uzdolnień.  

4. Profilaktyczna – mobilizowanie uczniów do twórczej aktywności, motywowanie                     

do rozwijania zainteresowań i pasji. 
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§ 3 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

 

1. Główne cele świetlicy szkolnej: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły, 

2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom odrabiania lekcji, 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

4) kształtowanie właściwych postaw i relacji interpersonalnych. 

 

2. Zadania świetlicy szkolnej: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich 

zakończeniu, 

2) organizowanie zajęć rekreacyjnych, artystycznych, komputerowych i innych, 

3)  rozwijanie talentów, zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych zajęć              

w czasie świetlicy, 

4) rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie współpracy w grupie,  

5) tworzenie warunków sprzyjających zaspokajaniu indywidualnych potrzeb uczniów                

(w miarę możliwości),  

6) prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia oraz mających na celu 

przeciwdziałanie agresji i przemocy, 

7) rozwijanie aktywności, inwencji twórczej uczniów, 

8) współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań 

opiekuńczych i wychowawczych szkoły. 

 

 

§ 4 
 

Warunki przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej 

  

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Częstkowie. 

2. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają              

w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców,  

2) organizację dojazdu do szkoły, 

3) inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. 

3. Rodzice pracujący zawodowo potwierdzają fakt zatrudnienia (pozostawania 

w stosunku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej), składając w tej sprawie stosowne 

oświadczenie na Karcie zgłoszenia. 
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4. Rodzice uczniów wyrażają wolę zapisania dziecka do świetlicy w pierwszym tygodniu 

rozpoczęcia roku szkolnego lub w ciągu trwania roku szkolnego. 

5. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjęci uczniowie, których rodzice złożyli 

wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. Karta, o której mowa powyżej, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Niezbędny formularz można pobrać ze strony 

internetowej szkoły, od nauczyciela świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku zmiany sytuacji życiowej lub w innych szczególnych okolicznościach 

losowych rodzice mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka              

do świetlicy szkolnej w każdym czasie roku szkolnego. 

7. Liczba uczniów podczas zajęć świetlicowych prowadzonych przez jednego nauczyciela nie 

powinna przekraczać 25. 

8. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności uczniów, uwzględniając bieżące warunki 

organizacyjne, liczebność grupy wychowawczej i dostępność pomieszczeń szkoły. 

 

 

§ 5  

 
Prawa i obowiązki uczniów – wychowanków świetlicy 

 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:  

1) opieki nauczyciela – wychowawcy, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

3) udziału w zajęciach i imprezach organizowanych na terenie świetlicy, 

4) bezpieczeństwa podczas zajęć, 

5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

6) korzystania z udostępnionych przez wychowawcę pomocy dydaktycznych, książek, 

czasopism, gier i zabawek, 

7) skorzystania z własnego telefonu komórkowego wyłącznie w celu skontaktowania się 

z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do:  

1) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy, 

2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

3) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

4) kulturalnego zachowania,  

5) wykonywania poleceń oraz respektowania uwag i zaleceń nauczyciela – 

wychowawcy świetlicy, 

6) każdorazowego zgłaszania chęci wyjścia z pomieszczenia świetlicy (ewentualne 

opuszczenie sali jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy), 
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7) dbania o higienę osobistą, zmiany obuwia, 

8) utrzymywania w porządku i czystości swojego miejsca pracy, nauki i zabawy, 

9) dbania o ład i porządek, w szczególności po zakończonych zajęciach  

     i zabawie, przed wyjściem ze świetlicy. 

  

 

§ 6  
 

Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy 

 

1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Częstkowie mają prawo ubiegania się 

o przyjęcie dziecka do świetlicy, jeśli istnieje konieczność, aby przebywało ono 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły albo 

jeśli uzasadniają to inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia mu opieki w szkole. 

2. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z regulaminem świetlicy dostępnym na stronie 

internetowej szkoły i u wychowawców świetlicy.  

3. Fakt zgłoszenia dziecka do świetlicy oznacza akceptacje regulaminu świetlicy 

i zobowiązanie do jego przestrzegania. 

4. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie zrezygnować z opieki świetlicowej sprawowanej 

nad ich dzieckiem. O decyzji wypisania dziecka ze świetlicy są zobowiązani pisemnie 

poinformować wychowawcę świetlicy. 

5. Jeśli zaistnieje nagła potrzeba pozostania ucznia na świetlicy w godzinach innych niż 

wypisanych na KARCIE ZGŁOSZENIA rodzic pisemnie bądź telefonicznie informuje o tym 

wychowawcę świetlicy najpóźniej w porannych godzinach funkcjonowania świetlicy. 

 

 

 

§ 7 

 
Zasady przychodzenia uczniów do świetlicy i odbierania ich ze świetlicy 

 

1. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego 

opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie przed 

zajęciami lub po ich zakończeniu (dotyczy również uczniów udających się na zajęcia 

pozalekcyjne). 

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie nauczycielowi – wychowawcy 

świetlicy, który wpisuje godzinę przyjścia. 

3. Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III odbierają dziecko                       

ze świetlicy szkolnej osobiście lub mają prawo upoważnić pisemnie w KARCIE ZGŁOSZENIA 

inne osoby do odbioru dziecka ze świetlicy, przejmując jednocześnie odpowiedzialność                 
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za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu przez nie świetlicy. Dotyczy to również dzieci, 

które dojeżdżają autobusem. 

4. Rodzice dzieci uczęszczających do klas I–III, które ukończyły 7 lat, mają prawo wydać 

pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy przejmując jednocześnie 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu przez nie świetlicy. 

5. W czasie funkcjonowania świetlicy dzieci na autobus odprowadza - inny niż wychowawca 

świetlicy - pracownik szkoły, wyznaczony przez dyrektora. 

6. Wychowawca świetlicy odprowadza dzieci na autobus jedynie w przypadku zakończenia 

pracy świetlicy tj. gdy żadne inne dziecko nie pozostaje pod jego opieką. 

7. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawcę świetlicy o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, określonego w KARCIE 

ZGŁOSZENIA (dotyczy to np. możliwości odbioru dziecka przez inne osoby, dotąd 

nieupoważnione, lub powrotu dziecka do domu bez opieki). 

8. Rodzice są zobowiązani do respektowania godzin pracy świetlicy, tj. do przekazania dziecka 

pod opiekę wychowawcy świetlicy przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych oraz odebrania 

go po zakończonych zajęciach świetlicowych (godziny funkcjonowania świetlicy zostaną 

ustalone na początku września). 

9. Uczniowie klas 0 – III po zakończonych zajęciach edukacyjnych są przyprowadzani                    

do świetlicy szkolnej przez nauczycieli.  

10. Uczniowie klas IV – VIII po zakończonych zajęciach edukacyjnych przychodzą do świetlicy 

szkolnej samodzielnie.  

11. Dziecko opuszcza świetlicę samodzielnie - wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy 

świetlicy - bądź jest odbierane przez rodzica lub osobę upoważnioną. Wyjście dziecka jest 

potwierdzane na liście obecności pod kontrolą wychowawcy świetlicy. 

 

 

§ 8 
 

Sytuacje wyjątkowe 

 

1. Dziecko przyjmowane do świetlicy winno być zdrowe.  

2. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie, wychowawca świetlicy telefonicznie 

informuje o tym rodzica dziecka. 

3. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych symptomów choroby dziecka w czasie jego 

przebywania w świetlicy wychowawca świetlicy zawiadamia o tym telefonicznie rodziców 

dziecka, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania go ze świetlicy szkolnej. 

4. Wychowawca organizuje niezbędną pomoc dziecku, które uległo wypadkowi podczas pobytu 

w świetlicy, a następnie zawiadamia o wypadku rodziców dziecka i dyrektora szkoły.  
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5. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do końca godziny funkcjonowania świetlicy 

wychowawca podejmuje następujące działania:  

1) Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, osobami upoważnionymi do odbioru 

dziecka w celu ustalenia przyczyny nieodebrania dziecka. 

2) Po telefonicznej konsultacji wychowawcy świetlicy z rodzicem lub inną osobą, 

dziecko przebywa z wychowawcą i oczekuje na niezwłoczne przybycie rodzica lub 

innej osoby upoważnionej. 

3) W przypadku braku możliwości (wyczerpania możliwości) kontaktu 

z rodzicami lub innymi osobami upoważnionymi albo gdy czas oczekiwania                     

na odebranie dziecka ze świetlicy znacznie się wydłuża, wychowawca świetlicy 

zawiadamia jednostkę policji. 

4) Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

5) W przypadku wielokrotnego zaniedbania przez rodziców obowiązku odebrania 

dziecka w wyznaczonym czasie dyrektor szkoły – po rozpoznaniu sprawy - zespół 

wychowawców świetlicy i pedagogów określa możliwości dalszego korzystania przez 

dziecko ze świetlicy szkolnej oraz podejmuje dalsze czynności. 

6. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że stan 

osoby zamierzającej odebrać dziecko nie gwarantuje dziecku bezpieczeństwa. 

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosili się po 

dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, wychowawca podejmuje 

następujące działania:  

1) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły (w godzinach pracy sekretariatu). 

2) Nakazuje osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; 

w przypadku odmowy powiadamia policję. 

3) Wzywa do szkoły telefonicznie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną. 

4) Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, zawiadamia policję. 

5) Sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 

 

§ 9 
 

Wyposażenie świetlicy 

 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do poszanowania 

powierzonych im pomocy dydaktycznych, zabawek i innego sprzętu. 

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

3. Wszelkie uwagi na temat działalności świetlicy należy zgłaszać wychowawcom świetlicy             

lub dyrektorowi szkoły. 
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§ 10 
 

Dokumenty regulujące zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy,  

2) Regulamin świetlicy, 

3) Plan pracy świetlicy: godziny funkcjonowania, nauczyciele wychowawcy. 

4) Ramowy rozkład dnia, 

5) Roczny rozkład zajęć świetlicowych, 

6) Dzienniki zajęć świetlicowych. 

 

 

§ 11 
 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

2. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, w sekretariacie szkoły 

i na stronie internetowej szkoły. 

3. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu 

przez dyrektora szkoły. 

4. Sprawy nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozpatruje dyrektor szkoły. 

  

§ 12 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci                   

w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) rodzice i opiekunowie prawni 

podpisując zapoznanie się z regulaminem świetlicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Szkołę 

Podstawową w Częstkowie, ul. Szkolna 9, 84-217 Szemud, danych osobowych zawartych                                

w formularzu Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu 

pomiędzy Szkołą a rodzicami/prawnymi opiekunami. Administrator danych nie będzie przekazywał 

danych innym podmiotom. Dane będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem 

archiwizowania i przechowywania dokumentacji. Rodzice i opiekunowie prawni posiadają prawo           
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do żądania od administratora do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia 

danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane                   

na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych                   

w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka 

ze świetlicy przez wskazane osoby. 

 

 

Załączniki: 

- Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy oddziału przedszkolnego i ucznia klasy I,II,III  

- Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy ucznia klasy IV,V,VI,VII,VIII 

 


