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§1.
Postanowienia ogólne
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planie
pracy szkoły.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy, który
uwzględnia potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich
możliwości psychofizyczne.

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia
świetlicowe mogą odbywać się również w innych, niż wskazane miejscach.
6. Uczniowie korzystający ze świetlicy pozostawiają wierzchnią odzież w szatni przydzielonej
dla odpowiedniego oddziału.
7. W świetlicy uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych (urządzenia należy wyłączyć).
8. Przebywający w świetlicy uczniowie są zobowiązani do zapoznania się i stosowania
postanowień regulaminu świetlicy.
§2.
Cele i zadania świetlicy
1. Celem działalności świetlicy jest:
1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych
obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych,
2) tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, pomocy w nauce i rekreacji,
3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
2) tworzenie warunków do nauki własnej, organizowanie pomocy w nauce,
3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w
pomieszczeniu i na powietrzu,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
6) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej
rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
8) organizowanie opieki podczas wydawania i spożywania posiłków w stołówce
szkolnej,
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9) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz specjalistami szkolnymi w zakresie
zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
3. Świetlica może organizować:
1) zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicylub uczniami szkoły,
2) imprezy szkolne i pozaszkolne (koncerty, konkursy, zawody, turnieje, inne).
4. Świetlica może współpracować z innymi świetlicami szkolnymi i instytucjami
wspomagającymi realizację zadań szkoły.
5. Działania wymienione w punktach 4 i 5 są podejmowane po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły.
§ 3.
Zadania wychowawcyświetlicy
1. Dyrektor Szkoły powierza uczniów korzystających z zajęć świetlicowych opiece
nauczycielowi, zwanemu wychowawcą świetlicy.
2. Wychowawca świetlicy w szczególności:
1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
2) sprawuje opiekęnad uczniami przed i po zajęciach lekcyjnych,
3) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
4) tworzy uczniom warunki do nauki własnej, organizuje i udziela pomocy w nauce,
5) organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zapewnia
możliwość udziału dzieci w kołach zainteresowań,
6) organizuje gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniu i
na powietrzu,
7) upowszechnia zasady kultury zdrowotnej, kształtuje nawyki higieny oraz dbałości o
zachowanie zdrowia,
8) stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze, organizuje kulturalną rozrywkę oraz
kształtuje nawyki kultury życia codziennego,
9) rozwija samodzielność i samorządność oraz społeczną aktywność uczniów,
10) organizuje opiekę podczas wydawania i spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
11) współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, specjalistami szkolnymi i pielęgniarką
w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
12) zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy izasadami zachowania,
13) dba o atrakcyjny i aktualny wygląd świetlicy, uzgadnia z dyrektorem potrzeby
materialne niezbędne do funkcjonowania świetlicy,
14) prowadzi rejestr obecności uczniów w świetlicy oraz wymaganą dokumentację
świetlicy (roczny plan pracy świetlicy, dziennik zajęć świetlicowych, rejestr kart
zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, sprawozdanie z działalności świetlicy śródroczne
i roczne).
3. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej
dyrekcji szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
§ 4.
Organizacja pracy świetlicy szkolnej
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1. Świetlica szkolna czynna jest w dni nauki, w których odbywają się zajęcia dydaktycznowychowawcze oraz w wyznaczone dni wolne od zajęć, zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego.
2. Czas pracy świetlicy wynika i jest dostosowany do faktycznych potrzeb uczniów i ich rodziców
oraz potrzeb organizacyjnych szkoły, tj. od 7.00 do 8.00 i od 11.30 do 17.00 oraz od 8.00 do
17.00, jeśli okoliczności organizacyjne szkoły będą tego wymagać.
3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I-III, w tym w szczególności
dzieci rodziców pracujących.
4. Opieką wychowawczą w świetlicy są też objęci uczniowie:
1) nie biorący udziału w planowanych zajęciach edukacyjnych (np. religii),
2) oczekujący na zajęcia edukacyjne,
3) skierowani przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.
5. Zapisy do świetlicy odbywają się na początku roku szkolnego i przez cały rok dla osób, których
sytuacja życiowa uległa zmianie.
6. Przyjęcie dziecka do świetlicy na dany rok szkolny odbywa się na podstawie karty zgłoszenia
składanego przez rodziców u wychowawcy świetlicy.
7. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne u wychowawcy świetlicy.
8. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera dane niezbędne do zorganizowania pobytu dziecka w
świetlicy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym odbioru dziecka ze świetlicy.
9. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.
10. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
11. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne,
żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, ruchowe i rekreacyjne,
dydaktyczne oraz inne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
12. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia, który zawiera alternatywne działania
podejmowane przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w
przybliżonych ramach czasowych.
13. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie od
bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i
dostępności pomieszczeń szkolnych.
14. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami
grupy lub dziecka.
§ 5.
Prawa i obowiązki uczniów przebywających w świetlicy
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
1) zorganizowanej opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
2) życzliwego traktowania,
3) poszanowania godności osobistej,
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
5) zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza
nią, pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
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6) udziału w zajęciach, grach i zabawach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez
wychowawców świetlicy,
7) zgłaszania własnych propozycji zabaw,
8) pomocy wychowawcy przy odrabianiu lekcji, w nauce,
9) korzystania z wyposażenia świetlicy,
10) poszanowania swojej własności,
11) nagród określonych w Statucie szkoły.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
2) przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy zawartych w „ABC wychowanka
świetlicy”,
3) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
4) zgłosić wychowawcy swoje przyjście i wyjście
5) respektowania poleceń nauczyciela.
3. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad określonych w „ABC wychowanka
świetlicy”, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary zgodnie ze
Statutem szkoły.
4. Zasady zachowania się ucznia w świetlicy - „ABC wychowanka świetlicy”:
1) Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2) Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3) Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4) Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
5) Używam zwrotów grzecznościowych.
6) Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7) Pomagam słabszym.
8) Biorę aktywny udział w zajęciach.
9) Nie biegam, nie krzyczę, nie śmiecę.
10) Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
11) Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
12) Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
13) Dbam o porządek w sali. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje
otoczenie.
14) Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15) Szanuję cudzą i swoją własność. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
16) Dbam o higienę osobistą.
17) Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
18) Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
§ 6.
Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy
1. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy mają prawo:
1) zrezygnować w dowolnym czasie z opieki świetlicy informując pisemnie o swojej decyzji
wychowawcę świetlicy,
2) uzyskać informację o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy,
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2.

3.
4.
5.

3) 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,
4) w sprawach spornych zgłosić się do dyrektora szkoły.
Rodzice zobowiązani są do:
1. przestrzegania godzin pracy świetlicy, tj. przekazania dziecka pod opiekę wychowawcy
świetlicy od godz. 7.00 i odebrania do godziny 17.00,
2. zgłoszenia faktu odbioru dziecka nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe,
3. informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu
odbierania dziecka ze świetlicy,
4. poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu.
Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w
karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego
upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej.
Rodzic nie może polecić przez telefon samodzielnego powrotu dziecka do domu.
§ 7.
Sytuacje wyjątkowe

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie, wychowawca świetlicy informuje
pielęgniarkę szkolną i kontaktuje się telefonicznie z rodzicem dziecka.
2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
3. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00 wychowawca podejmuje następujące
działania:
1) zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,
2) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami
upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a następnie policję,
4) sporządza notatkę służbową na temat zdarzenia i podjętych działań.
4. W przypadku podejrzenia, że rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka jest w stanie
wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
1) zapewnićbezpieczeństwo i opiekę dziecku,
2) niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
3) nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku
odmowy powiadomić policję lub straż gminną,
4) wezwać drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka (osobę upoważnioną),
5) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż
gminną,
6) sporządzić notatkę służbową na temat zdarzenia i podjętych działań.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej cenne przedmioty i
przyniesione drogie zabawki.
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2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje dyrektor
szkoły.
4. Zmiany do regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
5. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE
NA ROK SZKOLNY ……………/…………..
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka
Klasa/Wychowawca
Adres zamieszkania dziecka

INFORMACJE O RODZICACH
Imię i nazwisko matki
Telefon
Imię i nazwisko ojca
Telefon

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych, a następnie po zajęciach lekcyjnych
będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze
wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka)

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne
Czas pobytu dziecka w świetlicy
Dzień tygodnia

Rano

Popołudniu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak, jeśli chce
nie
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Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
tak
nie
Dziecko będzie opuszczać świetlicę:( proszę zaznaczyć jedną odpowiedź )
samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

pod opieką
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze
wskazaniem stopnia pokrewieństwa lub rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że w sytuacji, gdy dziecko samodzielnie opuszcza świetlicę, ponoszę pełną
odpowiedzialność za syna/córkę w drodze do domu.
…....................................................................................
data, podpis rodzica

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
…....................................................................................
data, podpis rodzica
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PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani
pisemnie wyłącznie przez rodziców.
2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą
przybycia ucznia do świetlicy.
3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców lub przez osoby
upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko
niezostanie wydane.
4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców
na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod
uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlicy.
5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie
pisemnej informacji od rodziców.
6. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej tj. 7.00 –
17.00

……….………………………….………………………………………..
data, czytelny podpis rodziców
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