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I. Postanowienia ogólne 

 Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności 

realizuje cele  i  zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści 

i działań opiekuńczo- wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz 

w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

 Szkoła Podstawowa zapewnia opiekę świetlicową uczniom, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na 

 czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

 organizację dojazdu do szkoły, 

 inne okoliczności wymagające opieki w szkole. 

 Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania 

i dydaktyki. 

 Regulamin Świetlicy jest zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

 Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne 

oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, 

w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

II. Cele i zadania świetlicy 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, 

utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie indywidualnej pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce. 

4. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego. 

5. Wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, 

zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. 

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 



8. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

9. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Świetlicy. 

10. Integracja i uspołecznianie dzieci. 

III. Dokumentacja świetlicy 

1. Roczny plan pracy Świetlicy Szkolnej. 

2. Dziennik zajęć (jeden na grupę). 

3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy Szkolnej. 

4. Upoważnienia do odbioru dziecka. 

5. Zgody na samodzielny powrót do domu. 

6. Regulaminy Świetlicy Szkolnej. 

IV. Założenia organizacyjne 

1. Nadzór nad Świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły. 

2.  Do Świetlicy przyjmuje się:   

 dzieci z klas I-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców, oczekiwania na zajęcia dodatkowe oraz inne okoliczności- na 

wniosek rodziców/ prawnych opiekunów; 

 w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące 

w lekcjach religii lub wychowania fizycznego. 

3. Przyjmowania uczniów do Świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do Świetlicy Szkolnej. Karty zgłoszenia 

pobiera się u  Wychowawców Świetlicy lub u Dyrektora Szkoły. 

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w Świetlicy w godzinach pracy Świetlicy Szkolnej. 

Godziny pracy Świetlicy ustalane są rokrocznie w zależności od zapotrzebowania 

rodziców. 

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy Świetlicy. 

6.  Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także 

ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na Świetlicy uczniowie mają 

ponadto możliwość odrabiania lekcji. 



7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż Świetlica Szkolna tj. 

w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym (szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to 

warunki pogodowe), w pracowni komputerowej itp. 

8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

9. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

Świetlicy. 

10. Dzieci ze Świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby (na 

podstawie upoważnienia pisemnego). 

11.  Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy Szkolnej oraz 

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

z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). 

12. Dzieci z klas pierwszych, które ukończyły 7 rok życia mogą wracać same do domu ze 

Świetlicy jedynie po udzieleniu pisemnej zgody przez rodziców/ prawnych opiekunów 

i dostarczeniu jej Wychowawcy Świetlicy. Na oświadczeniu tym rodzic/ prawny opiekun 

deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

13.  Osobom nieupoważnionym, osobom, których stan będzie wskazywał, że nie są one 

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci 

nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego 

w karcie. Jeśli inne osoby upoważnione nie będą w stanie odebrać dziecka powiadamiana 

będzie policja. 

14.  Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze Świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, 

powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości ( w przypadku ucznia- legitymację 

szkolną) i na prośbę pracowników Świetlicy okazać go. Jeśli osoba odmówi okazania 

dokumentu tożsamości lub nie będzie go przy sobie posiadać- Wychowawcy Świetlicy 

mają prawo do odmowy wydania dziecka. 

15.  Życzenie jednego z rodziców/ opiekunów prawnych, co do braku zgody na odbiór 

dziecka przez drugiego z rodziców/ opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na 

podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

16. Dziecko odebrane już raz ze Świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby 

upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie. 

17.  Obowiązkiem rodziców /prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy Świetlicy 

i  punktualne odbieranie dzieci. 

18.  Wychowawca świetlicy zaprowadza uczniów z klas pierwszych korzystających 

z świetlicy w godzinach porannych, po zakończonych zajęciach pod sale lekcyjne. 



Pozostawiając dzieci pod opieką nauczyciela dyżurującego. Jeżeli lekcje w danej klasie 

rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. religia, język obcy itd.), jest on również 

zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzania ich do Świetlicy po 

skończonych lekcjach. 

19.  Nauczyciel mający ostatnią lekcje w klasie pierwszej w danym dniu jest zobowiązany 

przyprowadzać dzieci po zakończonych zajęciach do Świetlicy Szkolnej.   

20. Dzieci z klas II- III zapisane do Świetlicy Szkolnej mają obowiązek same zgłosić się do 

Świetlicy. Jeśli uczniowie się do niej nie zgłoszą uznaje się, że są oni nieobecni na 

zajęciach świetlicowych. 

21.  Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są powiadomić Wychowawców 

Świetlicy o  zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacji, 

które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, 

alergie i inne ważne dla zdrowia dziecka). 

22. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do informowania o  nieobecności lub 

wcześniejszych godzinach wyjścia dziecka ze Świetlicy. 

23. W wyjątkowych sytuacjach losowych Wychowawca Świetlicy może po uprzednim 

kontakcie telefonicznym z rodzicem/ prawnym opiekunem wydać pozwolenie na 

odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest 

napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca 

legitymuje osobę odbierającą dziecko z dowodu potwierdzającego jego tożsamość, 

spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu. 

24.  W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w Świetlicy rodzice/prawni 

opiekunowie/ osoby upoważnione niezwłocznie odbierają dziecko ze Świetlicy. 

25. W przypadku, gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu 

i wyposażenia Świetlicy, rodzice/ prawni opiekunowie będą informowani o zachowaniu 

ucznia. Jeżeli sytuacje będą się powtarzać, a wszelkie możliwe rozwiązania problemu 

będą wyczerpane, składany będzie wniosek o zawieszenie ucznia w korzystaniu ze 

Świetlicy. 

26.  W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się  

i akceptują Regulamin Świetlicy. 

 

 



V. Procedura przyjmowania uczniów do Świetlicy Szkolnej 

1. Przyjęcie dziecka do Świetlicy następuje na podstawie wypełnienia przez rodziców/ 

opiekunów prawnych karty zgłoszenia, składanej rokrocznie do Dyrektora lub 

Wychowawcy Świetlicy. 

1. Zgłoszenia do Świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni 

w terminie wyznaczonym. Można dokonać zgłoszenia do Świetlicy w innych 

terminach w uzasadnionych przypadkach. 

2. Karty zgłoszenia- druki są pobierane u Wychowawców Świetlicy bądź u Dyrektora 

Szkoły. 

3. Rezygnację z miejsca na Świetlicy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zgłosić 

Wychowawcy Świetlicy lub Dyrektorowi Szkoły. 

4. Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z wf są kierowane do 

Świetlicy na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły. 

5. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do Świetlicy mają uczniowie klas I. 

6. Do Świetlicy w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie: 

1) Klas pierwszych, a w szczególności: 

(a) Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

(b) Dzieci, których obydwoje rodziców pracuje zawodowo; 

(c) Dzieci, których jeden z rodziców pracuje zawodowo; 

(d) Dzieci, których rodzice są niepełnosprawni; 

(e) Dzieci, których rodzeństwo również zapisane jest do świetlicy; 

1) W następnej kolejności przyjmowani będą uczniowie klas II, III, IV, V, VI, VII,    

VIII - według wyżej wymienionych kryteriów, w miarę wolnych miejsc. 

VI. Procedura postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w Świetlicy 

po zakończeniu godzin jej funkcjonowania 

1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ prawnymi opiekunami 

dziecka. 

1. Wychowawca ustala, jak najszybszy czas odbioru dziecka ze Świetlicy przez osoby 

upoważnione. 

2. W sytuacji, gdy Wychowawca Świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami dziecka- informuje dyrektora szkoły najszybciej, jak będzie to 

możliwe. 



3. Wychowawca Świetlicy jest zobowiązany do wezwania policji w celu ustalenia 

miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej 

opieki. 

4. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/ 

prawnych opiekunów, dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki 

przez właściwy ośrodek opiekuńczo- wychowawczy. 

VII. Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do 

Świetlicy, a na prośbę rodzica muszą zostać dłużej w szkole (sytuacje 

losowe) 

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do Świetlicy Szkolnej mogą przebywać 

w niej w  przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w Świetlicy nie przekracza 25 

uczniów na jednego wychowawcę. 

1. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczeń nie jest zapisany do Świetlicy, może 

skorzystać z opieki Świetlicy po wcześniejszym kontakcie wychowawcy klasy/ 

nauczyciela z rodzicami oraz przekazaniu Wychowawcy Świetlicy danych 

kontaktowych dziecka. 

VIII. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych 

Jeśli rodzic/ prawny opiekun chce zwolnić dziecko z zajęć świetlicowych przed 

godziną podaną w  karcie zgłoszenia ma obowiązek powiadomić o tym na 

piśmie(dotyczy to również dni, w których dziecko uczestniczy w wycieczkach). Jeśli 

uczeń lub rodzic/ prawny opiekun nie dostarczy pisemnego zwolnienia, dziecko 

będzie miało obowiązek pozostać w Świetlicy do godziny podanej w karcie 

zgłoszenia. 

IX. Regulamin świetlicy szkolnej 

1. Uczeń po wejściu do Świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w celu 

odnotowania obecności. 

1. Uczeń może opuścić Świetlicę, jedynie po uzyskaniu zgody Wychowawcy. 

2. Dzieci przebywające w Świetlicy Szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

przepisami przeciwpożarowymi przez nauczycieli świetlicy. 

3.  Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie Świetlicy. 



4. W Świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

urządzeń technicznych przyniesionych z domu, bez zgody Nauczyciela Świetlicy. 

5. Wychowawcy Świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły i do Świetlicy Szkolnej. 

6. W pracy z dziećmi Wychowawca Świetlicy współpracuje z Dyrektorem Szkoły, 

pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz z rodzicami/ prawnymi 

opiekunami. 

7. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego może 

zasięgnąć opinii Wychowawcy Świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego 

do Świetlicy. 

8. W Świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

9. Dziecko odebrane ze Świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby 

upoważnione, nie może ponownie w tym samym dniu korzystać z świetlicy szkolnej. 

10. Dziecko nie uczestniczące w porannych zajęciach świetlicowych (tj. 6:50-8:00) ma 

obowiązek przyjść do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.  

11. Dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów/osoby upoważnione nie później niż 

w godzinach podanych na deklaracji przyjęcia do świetlicy szkolnej. 

X. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu na świetlicy 

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach 

i imprezach; 

c)  rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

d)  rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

e)  życzliwego, podmiotowego traktowania; 

f)  swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

g) wdrażanie do samodzielnej nauki i uzyskanie pomocy w nauce, jeśli pojawią 

się trudności 

h)  poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną 

i psychiczną; 

i) korzystania z pomieszczeń świetlicowych lub innych miejsc; 

j)  korzystania z zasobów świetlicy, gier i sprzętu sportowego. 

 



1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać regulamin świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku; 

b) przestrzegać 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; 

c)  zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w Świetlicy; 

d)  stosować się do poleceń Wychowawców Świetlicy oraz innych pracowników 

szkoły; 

e)  informować każdorazowo Wychowawców Świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze Świetlicy; 

f)  zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie; 

g) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych; 

h)  ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie; 

i)  zachowywać się kulturalnie w Świetlicy i Stołówce Szkolnej; 

j)  pozostawiać w czystości swoje miejsce pracy, szczególnie po zakończeniu 

zajęć. 

XI. Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Świetlicy 

Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie. 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości  

z zachowaniem zasady dystansu między uczniami. W razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

2. Na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów deklaracji, Dyrektor wyznacza 

godziny pracy świetlicy. 

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. W sali zachowane są odległości między ławkami. 

6. Uczeń zobowiązany jest nosić codziennie na zajęcia świetlicowe własne przybory 

papiernicze (kredki, pisaki, długopisy, ołówki, gumki, temperówki itp.). 



7. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

9. W miarę możliwości należy prowadzić gry i zabawy ruchowe na otwartej przestrzeni.  

10. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

11. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

12. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. W drodze do  

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

13. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

14. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy lub przy wejściu do 

świetlicy w sposób umożliwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w izolatce 

(sala nr 28, II piętro) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 

Rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o stanie zdrowia dziecka i zobowiązani do 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

16. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

17. Dzieci nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, pluszaków etc). 

 

 

 


