
REGULAMIN ŚWIETLICY  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

 

Podstawa prawna: 

 art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 

 Statut Szkoły. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i jej zadania, w tym treści i działania 

wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły. 

2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć. 

3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie 

przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących 

realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w szkole. 

§ 2 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych 

zaistniałych sytuacjach. 

2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce. 

3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu 

na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia. 

4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania 

prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych. 

6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także 

z pedagogiem szkolnym i nauczycielem bibliotekarzem. 

§ 3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 700 do 1600. Rodzice/prawni opiekunowie 

zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku nagłego zdarzenia powodującego 

opóźnienie odbioru dziecka, rodzic opiekun prawny powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

nauczyciela świetlicy. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować 

wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

2. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/ prawni 

opiekunowie. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) są do pobrania na stronie internetowej szkoły, 

w świetlicy oraz sekretariacie szkoły. 



3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich 

uszkodzenia, jak i zagubienia. 

4. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania urządzeń mobilnych, w innym celu niż 

uzasadniony kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu 

z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy. 

5. Uczniów dojeżdżających z klas I korzystających z zajęć świetlicowych – do chwili pasowania, 

do  autobusu odprowadzają nauczyciele świetlicy. 

6. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/prawnych opiekunów oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia, które mają zdolność do czynności 

prawnych (w myśl Kodeksu cywilnego osoby powyżej 13 lat). W wyjątkowych sytuacjach uczeń może 

być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty zgłoszenia, jednak wyłącznie na podstawie 

pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej 

przez e-dziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna, na żądanie nauczyciela świetlicy 

po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości. 

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda 

rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2), zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy lub na stronie 

internetowej szkoły. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić 

na podstawie informacji przesłanej przez e-dziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna. 

8. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy 

do momentu odbioru dziecka przez rodzica/ prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie 

zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy mają zgodę na 

samodzielne wyjście.  

9. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być 

przekazana w formie pisemnej. 

10. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. 

W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi 

opiekunami poprzez e-dziennik lub telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem. Z rozmowy 

telefonicznej nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową, która stanowi dokumentację świetlicy. 

11. W przypadku złego samopoczucia ucznia w trakcie jego pobytu w świetlicy, po poinformowaniu przez 

nauczyciela świetlicy, rodzice/prawni opiekunowie niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy. 

12. W przypadku: 

a) nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej funkcjonowania,  

b) stwierdzenia, że stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, iż nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa,  

nauczyciel świetlicy zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także 

skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka lub inną upoważnioną 

osobą, wskazaną w upoważnieniu. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez 

rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel świetlicy ma obowiązek 

powiadomić o zaistniałej sytuacji policję. 

13. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów, innej upoważnionej osoby lub 

policji, nauczyciel świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka 

pod opieką innej osoby. 



§ 4  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  

KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy, 

b) poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców 

świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy, 

c) ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

d) wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 

e) doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań, 

f) wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności, 

g) korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu. 

2. Uczeń jest zobowiązany do 

a) przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku 

szkolnego, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania, 

c) respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy, 

d) zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy, 

e) przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas 

wyjść poza salę świetlicową, 

f) dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy, 

g) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

§ 5 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

1. Dokumentacja świetlicy szkolnej prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej.  

2. Dokumentacja papierowa gromadzona jest w teczce, która jest przechowywana w świetlicy w miejscu 

dostępnym dla dyrektora i jego zastępcy, zawiera m.in.: 

a) regulamin świetlicy wraz z listą potwierdzającą zapoznanie z nim rodziców/prawnych 

opiekunów oraz uczniów, 

b) roczny plan pracy świetlicy,  

c) tygodniowy rozkład zajęć, 

d) ramowy plan dnia, 

e) karty zgłoszeń, w tym karty dotyczące zapewnienia opieki nad uczniami podczas dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole 

f) zgody na samodzielny powrót ucznia do domu, 

g) upoważnienie osoby do odbioru ucznia ze świetlicy, inne niż podane w karcie zgłoszenia, 

h) notatki służbowe z rozmów z rodzicami, np. dotyczące odbioru ucznia ze świetlicy, 

i) roczne sprawozdania z działalności świetlicy. 

3. Dokumentacja elektroniczna, m.in.: 

a) dziennik zajęć, 

b) wiadomości elektroniczne dotyczące kontaktów z rodzicami. 

 



§ 6 

ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy określa § 38 ust. 2 Statutu Szkoły 

 

§ 7  

ZASADY ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, nie przebywający na kwarantannie 

lub izolacji.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez rodziców/ prawnych 

opiekunów bez objawów chorobowych, nie przebywających na kwarantannie lub izolacji. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) stosowania ochrony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

4. W szkole funkcjonuje domofon oraz telefon służbowy świetlicy szkolnej (+48 534 752 204). 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą pozostać przed szkołą kontaktując się z nauczycielem-

wychowawcą świetlicy informując go o swojej obecności przed szkołą, jednocześnie potwierdzając 

odbiór dziecka ze świetlicy. Nauczyciel-świetlicy powinien niezwłocznie sprawdzić, fakt przybycia 

rodzica/prawnego opiekuna oraz przekazać ucznia osobie odbierającej przed wejściem do szkoły.  

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, 

i  niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

6. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy, nie mogą mieć zabawek, pluszaków itp., 

posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.  

7. Zalecane jest ograniczenie gier i zabaw kontaktowych. 

8. Uczniowie mogą korzystać z gier planszowych tylko za zgodą nauczyciela świetlicy. 

9. W trakcie zajęć nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1  raz na godzinę. 

10. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

uczniów i pracowników.  

11. W czasie przerwy w zajęciach, nauczyciel świetlicy prowadzi prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem przecierania powierzchni blatów i klamek. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu świetlicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

rok szkolny ………….. 
 

karty zgłoszeń składane są przez rodziców w terminie do 14 września. 

 

Wnoszę o przyjęcie…………………………………………………… ucznia klasy …………... 
                                                                                       ( imię i nazwisko dziecka) 

 

do świetlicy szkolnej od dnia …………… 

Czas przewidywanej obecności ucznia w świetlicy: 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Czas pobytu      

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu przekażę 

nauczycielowi -wychowawcy świetlicy szkolnej informację w formie pisemnej lub poprzez e-dziennik. 

Jednocześnie, wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie/zgłoszeniu dziecka 

do szkoły, tj. daty urodzenia dziecka, adresu zamieszkania oraz telefonów kontaktowych do rodziców/ 

prawnych opiekunów.  

Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica szkolna przejmuje opiekę nad dzieckiem w  godzinach pracy 

od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u  wychowawcy do  momentu odebrania dziecka przez 

osobę uprawnioną. Zobowiązuję się do  zapoznania z regulaminem obowiązującym w świetlicy, punktualnego 

odbierania dziecka ze świetlicy, współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących zachowania 

mojego dziecka. 

UPOWAŻNIENIE 

Ja, ……………………………………………………. upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej 
                              (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

mojego dziecka …………………………………………………………….., następujące osoby: 
                                                                  ( imię i nazwisko dziecka) 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer telefonu 

    

    

    

 

Dodatkowe informacje o dziecku dotyczące stanu zdrowia, zainteresowań, zachowania itp.: ………. 

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

 

 

………………………………..                                          ……………………………………  
(Miejscowość, data)                                                                                             (Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu świetlicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT UCZNIA DO DOMU 

 

 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/ córki: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………… ucznia klasy: ……… 

do domu w dniu ……………………………….. o godzinie ………. 

 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. 

 

 

 

 

………………………………..                                             ……………………………………  
(Miejscowość, data)                                                                                                         (Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 


