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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 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 wychowawczym szkoły. 

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

zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

2. Regulamin Świetlicy może być modyfikowany w miarę potrzeb co roku przez wychowawcę 

świetlicy. Zmiany zatwierdza rada pedagogiczna. 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

3. Wychowawca w świetlicy szkolnej: 

 zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz 

odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań; 

 kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie; 

 rozwija zainteresowania oraz zdolności; 

 wdraża do samodzielnej pracy umysłowej; 

 udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

 organizuje właściwy i kulturalny odpoczynek; 

 współpracuje i współdziała ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym; 

 sprawuje opiekę nad dożywianiem. 

4. Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajenie się do samodzielnej pracy; 

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

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 kształcenie kulturalnego życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

 rozwijanie samodzielności i samorządności; 

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 

 organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki przedszkolnej; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 
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DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

5. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej. 

6. Dziennik zajęć. 

7. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

8. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej. 

9. Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

ZASADY REKRUTACJI 

10. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej 

karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie. 

11. Pierwszeństwo korzystania ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci z klas 1, następnie 2 i 3, 

obojga rodziców pracujących, rodziców samotnie wychowujących dzieci, umieszczone w 

rodzinach zastępczych. 

12. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń. 

13. Przy przyjmowaniu dzieci do świetlicy uwzględnia się wskazania Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

14. Do świetlicy mogą być przyjmowane dzieci starsze, pod warunkiem, jeśli liczba miejsc jest 

wystarczająca. 

15. W razie, gdy zabraknie miejsc w świetlicy, opiekę świetlicową zapewniają wychowawcy 

klas w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela. 

16. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają 

rodzice. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane: 

 imiona i nazwisko dziecka; 

 adres zamieszkania; 

 dane osobowe rodziców; 

 uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy; 

 postulowany czas przebywania dziecka w świetlicy szkolnej; 

 oświadczenie rodziców o sposobie odbioru dziecka ze świetlicy (w tym imiona i 

nazwiska osób, które oprócz rodziców będą odbierać dziecko ze świetlicy) 

 dane kontaktowe. 

17. Karty zgłoszenia do świetlicy przyjmowane są na początku roku szkolnego, a także w 

trakcie, według potrzeb rodziców i miejsc wolnych na świetlicy. 
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18. O przyjęciu do świetlicy decyduje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzi dyrektor, nauczyciel świetlicy, wybrany wychowawca kl. 1 – 3, z zastrzeżeniem 

pkt. 18. 

19. Jeśli liczba kart zgłoszeń jest równa bądź mniejsza niż liczba miejsc w świetlicy, komisji nie 

powołuje się. 

20. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej ze stanem faktycznym dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone 

z listy dzieci uczęszczających do świetlicy. 

21. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane 

zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

22. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić 

podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy.  

23. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor. 

 

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY 

24. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 11
30

 – 17
00

. 

25. W grupie pod opieką jednego nauczyciela może się znajdować grupa nie większa niż 25 

osób. 

26. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości 

psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. 

27. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w pomieszczeniu lub placu zabaw, szczególnie w 

sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

28. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązania są do przestrzegania wewnętrznego 

regulaminu świetlicy. 

29. Nauczyciel świetlicy może zorganizować radę rodziców podopiecznych świetlicy. Rada 

może zbierać dobrowolne składki na materiały służące do przeprowadzenia zajęć, np. 

artykuły papiernicze. Wysokość składki, sposób jej pobierania i wykorzystania ustala 

nauczyciel świetlicy z rodzicami. 

30. Rodzic podopiecznego świetlicy ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących organizacji 

pracy świetlicy oraz rodzaju i sposobu prowadzenia zajęć do nauczyciela świetlicy bądź do 

dyrektora szkoły. 
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31. Nauczyciel świetlicy bądź do dyrektor szkoły stara się wdrożyć zaproponowane zmiany, o ile 

nie stoją w sprzeczności z przepisami czy zasadami nadrzędnymi i są realne od strony 

finansowej. 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY 

32. Uczniowie zapisani do świetlicy są zobowiązani przychodzić do świetlicy po zajęciach 

lekcyjnych. 

33. Uczeń przychodzący do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela. 

34. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

35. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane przez nauczyciela świetlicy 

z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową. 

36. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanowania i dbania o wyposażenie 

świetlicy. 

37. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

urządzeń przyniesionych z domu. Za zaginione telefony, MP3 inne wartościowe przedmioty 

świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

38. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby pełnoletnie 

mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka 

należy zgłosić wychowawcy świetlicy. 

39. Zgodę na wyjście dziecka z osobą niepełnoletnią należy rozumieć jako zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

40. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym 

pozwoleniem rodziców lub opiekunów z podaniem daty i godziny o której dziecko ma 

opuścić świetlicę. 

41. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie 

może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia. 

42. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy. 

43. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia 

opinię wychowawcy świetlicy. 

44. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy, w 

czasie, kiedy powinno w niej przebywać. 
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45. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy 

na piśmie o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych informacjach, które mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, orzeczenia z 

poradni itp.). 

46. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i 

akceptują Regulamin Świetlicy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY 

47. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych; 

 życzliwego, podmiotowego traktowania; 

 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

 korzystania z wyposażenia świetlicy; 

 ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną 

48. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu 

w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad 

higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 

świetlicy; 

 usprawiedliwienia swojej nieobecności; 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy; 

 przestrzegania regulaminu świetlicy; 

 stosowania się do poleceń wychowawcy oraz innych pracowników szkoły; 

 aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach świetlicowych. 

 

NAGRODY I KARY 

49. Nagrody: 

 wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę; 

 pochwała na piśmie do rodziców i wychowawców klasy; 

 drobny upominek np.: naklejka. 

 

50. Kary: 
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 upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów; 

 poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie 

lub telefonicznie); 

 nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy; 

 nagana udzielona przez Dyrektora szkoły; 

 skreślenie z listy uczestników świetlicy. 
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KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ NA ROK 

SZKOLNY 2017/2018 

 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………… 

Data  urodzenia……………………………………………..…………………………………..   

klasa ………… 

Adres  zamieszkania……………………………………………………………………………. 

tel. domowy…...………...............................................................................................................    

Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych): 

Imię i nazwisko matki /opiekuna/………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………...............................   

Imię i nazwisko ojca /opiekuna/ ………………………………………………………………...    

 Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, przyjmowane leki) 

…………………………………………………………………………………………………..   

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy  

Praca zawodowa obojga rodziców (tak/nie) …………………. 

Inne przyczyny: …………………… ………………………………………………………….. 

Miejsce pracy matki …………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy ojca …………………………………………………………………………….. 

Samotne sprawowanie opieki (tak/nie)………………..                       

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/  o sposobie opuszczania świetlicy  przez 

dziecko:  

a/ dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/ NIE o godz. ……………………… (nie 

dotyczy uczniów klas I)  

b/ dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz.……………………… 

c/ osoby upoważnione do odbioru dziecka:  

…………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy 

………………………………………………………………………………………………….      

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy      

…………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy     

…………………………………………………………………………………………………       

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy   

 

Oświadczenie rodziców /opiekunów/:  

UWAGA!  OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAMY W PRZYPADKU, GDY DZIECKO 

ODBIERANE JEST ZE ŚWIETLICY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE LUB GDY 

DZIECKO WYCHODZI ZE ŚWIETLICY SAMODZIELNIE    

Oświadczenie I 
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej 

np. starszego rodzeństwa – (imię i nazwisko, klasa) 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………             ……………………………………………………..                                                                   

                   ( data  )                                                  ( podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Oświadczenie II 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście do domu ze świetlicy szkolnej mojego 

dziecka o godzinie ..........................- codziennie (tak/nie)............... – tylko w 

....................................... . Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za 

samodzielny powrót dziecka do domu. 

                                                                                       ……………………………………… 

                                                                                   (data, podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej . Zobowiązuję się do 

pisemnego powiadomienia wychowawcę o każdorazowym odstępstwie od ustalonego 

sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu / np.  powrotu do domu 

bez opiekuna lub możliwości odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby/. 

Wychowawca świetlicy nie wypuszcza dziecka ze szkoły na telefoniczną prośbę rodziców.    
Data………………………………                                          .………………………………… 

                                                                                                 …………………………………..   

                                                                                                   Podpis rodziców /opiekunów/ 

REGULAMIN   
1. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują, 

opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności 

nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.                                         2. Świetlica jest 

bezpłatna; czynna w godzinach 11:30 – 17:00.                                     3. Dzieci odbierane 

są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby pełnoletnie mogą odbierać 

dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić 

wychowawcy świetlicy.                                            4. Zgodę na wyjście dziecka z osobą 

niepełnoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.                                                                      

5. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym 

pozwoleniem rodziców lub opiekunów.                                                                          6. 

Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.                     7. 

Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.                                                                                          8. 

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, 

a nie zgłosiło się do świetlicy.                                                                            9. Rodzic 

zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.            10. Istnieje 

możliwość zapisania dziecka na obiady. Posiłki wydawane są w godzinach 12.20 – 

13:00.  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………… 

Będzie korzystał/a z obiadów w stołówce szkolnej (właściwe podkreślić):  

1. I danie     tak/nie 

2. II danie    tak/nie 

  

Do uzupełnienia we wrześniu 
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Udział dziecka w kołach zainteresowań: SKS, kółko plastyczne, kółko teatralne, chór, zajęcia 

logopedyczne. 

Dzień tygodnia Godziny pobytu 

dziecka na zajęciach 

dodatkowych 

Rodzaj koła 

zainteresowań 

Podpis nauczyciela 

prowadzącego koło 

zainteresowań 

Poniedziałek od godz……………… 

do godz……………… 
  

Wtorek od godz. …………….. 

do godz. …………….. 
  

Środa od godz. …………….. 

do godz. ……….......... 
  

Czwartek od godz. ……………... 

do godz. ……………... 
  

Piątek od godz………............. 

do godz………………. 
  

 

Numer telefonu nauczyciela świetlicy: 666 299 697 – Darłak Iwona  

 

 


