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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr  19/2020  

z dnia  28.08.2020 r 

Dyrektora Zespołu Oświatowego 

w Stoczku Łukowskim 

. 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej 

Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim.  

 

Podstawa prawna: 

-. art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148); 

- rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a  także ich 

możliwości psychofizyczne, 

2) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły, 

3) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w 

nauce, 

4) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych. 

3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

2) możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, 

zainteresowania, 

3) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, 

4) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej, 

5) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,  

6) pomoc w nauce i odrabianiu zadań, 

7) prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy, 

8) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych 

szkoły, 

9) rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji. 

4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do 

świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.  

5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle 

i inne.  
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6. Zadania wychowawców świetlicy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy, 

2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 

3) współpraca z rodzicami uczniów, 

4) realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy, 

5) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych, 

6) włączanie się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

 

II. Założenia organizacyjne  

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim: 

1) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo, 

2) dzieci dojeżdżające do szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00. Poza 

godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność 

za zdrowie i życie swojego dziecka. 

3. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców. 

4. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

2) organizację zajęć dodatkowych w szkole. 

5. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów 

na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

6. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor szkoły wraz z wychowawcą świetlicy.  

7. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 

dzieci. 

8. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:  

1) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

2) przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy, 

3) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 

4) aktywności podczas zajęć, 

5) kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej, 

6) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, koleżanek i kolegów, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

8) każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń 

świetlicy i stołówki szkolnej, 
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9) dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach. 

9. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy szkolnej w konsekwencji prowadzi do 

skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

1. Wychowawca świetlicy każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych. 

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze statutem szkoły, programem wychowawczo-

profilaktycznym i koncepcją pracy szkoły. 

3. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami 

klas. 

4. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, 

wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u 

wychowawcy.  

6. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia.  

7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.  

8. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy 

niezgodnie z kartą zgłoszenia. 

9. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, 

dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą może skreślić ucznia z listy uczestników świetlicy 

szkolnej.  

 

IV. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

1. Uczniowie zapisani do świetlicy są zobowiązani przychodzić do świetlicy przed i po lekcjach. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy. 

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

podczas zajęć. 

6. Wychowankowie mają również obowiązek dbać i szanować wyposażenie świetlicy.  

7.  W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, urządzeń technicznych oraz 

innych przedmiotów przyniesionych z domu. 
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8. Za zaginione telefony i inne wartościowe przedmioty świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.   

10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

11. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu, czy 

odbioru dziecka sprzed budynku szkoły. 

12. Rodzice i opiekunowie przychodzący po dziecko zobowiązani są do poinformowania nauczyciela 

świetlicy o odbiorze dziecka. 

13. Osobom nieupoważnionym oraz pod wpływem alkoholu dzieci nie będą przekazywane. 

14. Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły.  

15. Wobec uczniów przebywających na świetlicy stosuje się kary i nagrody zgodnie z zapisem statutu 

Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

 

Traci moc Regulamin świetlicy szkolnej wprowadzony w dniu 07.01.2016 r. zarządzeniem dyrektora 

szkoły nr 1/2016. 


