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Regulamin świetlicy 

w Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance  
 

Podstawa prawna:  

 art. 103 ust. 1 pkt 3 i art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.), 

 § 7 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502), 

 art. 93 § 1, art. 95 i 96 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 

2015 poz. 2082 z późn. zm.), 

 art. 43 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. 

nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlica jest integralną częścią Katolickiej Szkoły Podstawowej — 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 

i profilaktycznym szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczej i tygodniowego rozkładu zajęć.  

3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej 

ze względu na:  

a) czas pracy rodziców — na ich wniosek,  

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku  

w godz. 6.45–16.00 z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, 

a także ich możliwości psychofizycznych. 

5. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

w szkole oraz zajęcia opiekuńcze. 

 

§ 2. 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

b) pomoc w nauce,  

c) warunki do nauki własnej,  

d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

g) stymulowanie postawy twórczej, 

h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
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i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnika-

mi, 

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l) eliminowanie zaburzeń zachowania uczniów, 

m) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

n) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami, 

o) współpracę ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

 

2. Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) organizowanie pomocy w nauce,  

c) tworzenie warunków do nauki własnej,  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizycz-

ny, 

g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych roz-

rywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

a także z pedagogiem szkolnym. 

 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących 

w szkole, które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) w danym roku szkolnym. 

3. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać 

nie więcej niż 25 uczniów. 

4. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:  

a) dojeżdżający do szkoły, 

b) oczekujący na odbiór po zakończonych zajęciach szkolnych dokonywany przez ro-

dziców (prawnych opiekunów) lub wskazane przez nich osoby w odpowiednim upo-

ważnieniu,  

c) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, w ramach zorganizowa-

nych zastępstw lub czekający na zajęcia lekcyjne, 

d) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, wychowania do ży-

cia w rodzinie, religii lub drugiego języka obcego. 

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać warunkowo uczniowie niezapisani do niej, oczekują-

cy na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice (prawni opiekunowie) oraz wyznaczone 

przez nich osoby wpisane do upoważnienia rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka 

ze świetlicy szkolnej pod opieką wskazanych osób. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może 

być odebrany przez inną osobę, która została wskazana przez rodzica w pisemnym jednora-

zowym upoważnieniu rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej pod 

opieką wskazanej osoby. Ponadto rodzic ucznia może dostarczyć nauczycielowi-
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wychowawcy w świetlicy upoważnienie jednorazowe w sprawie samodzielnego powrotu 

dziecka do domu z zajęć świetlicy szkolnej.  

7. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest odbieranie dziecka punktualnie, według 

indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skut-

kować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana 

nauczycielom-wychowawcom w świetlicy formie pisemnej z datą i podpisem. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie rzeczy zbędnych i wartościowych 

na zajęcia świetlicowe.    

 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej i jego rodziców 

 

1. Wychowanek ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień zgodnie z możliwościami uzyskiwany-

mi podczas zajęć świetlicowych, 

g) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, materiałów plastycznych i sprzętu audio-

wizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy. 

 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu świetlicy, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) pomagania słabszym i potrzebującym pomocy, 

g) respektowania poleceń nauczyciela, 

h) każdorazowego zgłaszania przyjścia i opuszczenia świetlicy, również podczas pobytu 

dzieci na dziedzińcu szkolnym, 

i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

j) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, 

k) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

l) dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i zachowanie estetyki świetlicy, 

m) poszanowania rzeczy innych i porządkowania rzeczy własnych, 

n) poszanowania pomocy dydaktycznych, gier, materiałów plastycznych i sprzętu będą-

cego na wyposażeniu świetlicy, 

o) nieprzynoszenia do świetlicy przedmiotów zbędnych i wartościowych. 

 

3. Rodzice ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki nad dzieckiem, 

b) życzliwego traktowania dziecka, 

c) poszanowania godności osobistej dziecka, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce dziecka. 

 

4. Rodzice ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej są zobowiązani do: 
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a) przestrzegania regulaminu świetlicy, 

b) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

c) każdorazowego zgłaszania przyjścia i opuszczenia świetlicy, również podczas pobytu 

dzieci na dziedzińcu szkolnym, 

d) dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i zachowanie estetyki świetlicy, 

e) poszanowania rzeczy innych i porządkowania rzeczy własnych, 

f) poszanowania przez dziecko pomocy dydaktycznych, gier, materiałów plastycznych i 

sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, 

g) dbałości o nieprzynoszenie przez dziecko do świetlicy przedmiotów zbędnych i war-

tościowych. 

 

 

§ 5. 

Zasady przyjmowania i odbierania dzieci ze świetlicy 

1. Zajęcia poranne odbywają się w świetlicy od godz. 6.45. 

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (prawnych 

opiekunów), najpóźniej do godziny 16.00. 

3. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe. W przypadku choroby dziecka 

w trakcie jego pobytu w świetlicy (prawni opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko 

ze świetlicy. 

4. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice (prawni opiekunowie) oraz wyznaczone 

przez nich osoby wpisane do upoważnienia rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka 

ze świetlicy szkolnej pod opieką wskazanych osób. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może 

być odebrany przez inną osobę, która została wskazana przez rodzica w pisemnym jednora-

zowym upoważnieniu rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej pod 

opieką wskazanej osoby. Ponadto rodzic ucznia może dostarczyć nauczycielowi-

wychowawcy w świetlicy upoważnienie jednorazowe w sprawie samodzielnego powrotu 

dziecka do domu z zajęć świetlicy szkolnej.  

5. 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 prze-

pisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 

6. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym, dzieci nie będą przeka-

zywane. Wychowawca świetlicy w takiej sytuacji będzie wzywał innego opiekuna wymie-

nionego w odpowiednim upoważnieniu. 

7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 16.00 wychowawca podejmuje 

próbę telefonicznego skontaktowania się z jego rodzicami i ustala przyczynę opóźnienia 

i prawdopodobny czas ich przybycia do szkoły. 

8. Przy braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem lub osobami upoważnionymi 

do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i przedłużającej się nieobecności tych osób nastę-

puje kontakt z dyrektorem szkoły. W dalszej kolejności wychowawca w porozumieniu z dy-

rektorem szkoły, jeżeli powyższe czynności okażą się nieskuteczne i dziecko nie zostanie 

niezwłocznie odebrane ze świetlicy szkolnej, nauczyciel o zaistniałej sytuacji powiadamia 

Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców oraz zapewnienia dziecku dalszej opieki. 

Jeśli niepunktualne odbieranie dziecka ma charakter nagminny, szkoła może zawiadomić 

sąd rodzinny o niewywiązywaniu się przez rodziców z obowiązków nałożonych na nich 

przez art. 95 i art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  
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§ 6. 

Współpraca z rodzicami 

 

Współpraca z rodzicami uczniów przebywających w świetlicy odbywa się: 

a) bezpośrednio w formie codziennego kontaktu i rozmów przy odbieraniu 

lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy,  

b) poprzez rozmowy telefoniczne,  

c) poprzez pisemne informacje przekazywane przez rodziców ucznia. 

 

 

§ 7. 

Dokumentacja świetlicy 

 

Do dokumentacji świetlicy należą:  

a) regulamin świetlicy, 

b) ramowy plan zajęć świetlicy, 

c) tygodniowy rozkład zajęć, 

d) dziennik zajęć świetlicowych, 

e) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, 

f) upoważnienie rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, 

g) jednorazowe upoważnienie rodzica ucznia w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej pod opieką wskazanej osoby, 

h) jednorazowe upoważnienie w sprawie samodzielnego powrotu dziecka do domu z za-

jęć świetlicy szkolnej,  

i) półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 8. 

Zadania nauczyciela świetlicy 

 

Nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej jest odpowiedzialny za: 

a) opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązujących 

w świetlicy,  

b) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych,  

c) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

d) sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów, 

e) prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu, 

f) sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, 

g) organizowanie gier, zabaw ruchowych i zajęć manualnych w pomieszczeniach 

i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,  

h) rozwijanie zainteresowań uczniów,  

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

j) współpracę z rodzicami, dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,  

k) dbanie o estetykę pomieszczeń i wystrój świetlicy nawiązujący do aktualnych wyda-

rzeń lub okoliczności, 

l) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

m) zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy, 

n) uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy,  

o) zgłaszanie wychowawcy klasy i rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka 

do świetlicy mimo jego przypisania do zajęć świetlicowych, 
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p) powiadamianie rodzica i wychowawcę klasowego przypisanego do danego ucznia 

o jego niewłaściwym zachowaniu podczas przebywania w świetlicy.  

 

§ 9. 

Wyposażenie świetlicy 

 

Świetlica szkolna jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację 

programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

a) sprzęt audiowizualny, 

b) przybory do gier i zabaw sportowych, 

c) czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, plastycznych, technicznych itp., 

d) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dydaktycznych. 
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Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w sytuacji czasowego ograniczenia  

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii i przy uwzględnieniu szczególnych  

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii 

 

1. W czasie stanu epidemicznego świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w 

godz. 6.45–16.00. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych sa-

lach dydaktycznych. 

3. W świetlicy szkolnej zachowuje się zwiększony dystans przestrzenny między nauczycie-

lami-wychowawcami świetlicy szkolnej i poszczególnymi uczniami korzystającymi z jej 

zasobów, dbając o bezpieczną odległość na poziomie co najmniej 1,5 m.  

4. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla dzieci pod nadzorem opiekuna.  

5. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia świetlicowe, w tym w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków na dane zajęcia oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

6. Ogranicza się liczbę dzieci korzystających jednocześnie z przestrzeni świetlicy szkolnej. 

7. W świetlicy szkolnej zapewnia się przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji po-

wierzchni dotykowych. 

8. Ogranicza się dostęp do rzeczy zgromadzonych w świetlicy szkolnej w ramach wolnego 

dostępu w celu zachowania zasad bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemicznym. 

9. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mogą korzystać z maseczek ochronnych i ręka-

wic ochronnych. 

10. Dzieci i nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej korzystają z preparatu do dezynfek-

cji rąk przed wejściem do pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia świetlicowe. 

11. W miarę możliwości wietrzy się pomieszczenie zajęć świetlicowych. 

12. Podczas kaszlu i kichania użytkownicy świetlicy szkolnej zakrywają usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką. Starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa 

i oczu. 

13. Stanowisko pracy zajęć świetlicowych jest zachowywane w czystości i w stanie higie-

nicznym, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji po-

wierzchni dotykowych, jak klawiatura i mysz komputerowa, włączniki świateł, klamki 

drzwi i oparcia krzeseł czy biurko i stół. 

14. Ustala się, że miejscem przyprowadzania dzieci na zajęcia świetlicowe przez rodziców 

dzieci lub osoby uprawnione do ich przyprowadzania oraz ich odbioru po zakończeniu za-

jęć świetlicowych jest oznaczona strefa bezpieczna znajdująca się przy głównym wejściu 

szkoły, nazywana strefą rodzica. 


