
załącznik Nr 3 do Statutu Szkoły                                
 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Regulamin świetlicy określa zasady funkcjonowania placówki w Szkole oraz reguły 

obowiązujące jej uczestników. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni zapisujący dziecko do świetlicy mają obowiązek 

zapoznania się oraz zaakceptowania i przestrzegania zasad obowiązujących                          

w regulaminie świetlicy. 

Rozdział 1 

Świetlica szkolna 

§ 1 

1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły. 

2. Podstawowe cele i zadania świetlicy określa Statut   

§ 2 

1. Świetlica czynna jest w dniach zajęć szkolnych, w godzinach od 7.00 do 17.00                        

za wyjątkiem; 

1) dni   wolnych   od   zajęć   dydaktycznych,  w   których   przewidziane  są 

zajęcia opiekuńcze  w godzinach ustalonych przez Dyrektora. 

2) dnia zakończenia roku szkolnego, w którym świetlica  dostępna jest                           

w godzinach poprzedzających  rozdanie promocji uczniom 

Rozdział  2 

                                    Główne założenia organizacyjne. 

§ 3 

1. Do świetlicy  szkolnej mogą uczęszczać  uczniowie, którzy nie mają zapewnionej 

opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

1) Opieką   wychowawczą   zostają   objęci  również  uczniowie skierowani                            

    do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela. 

2. Zapisy  uczniów  do  świetlicy  na nowy rok szkolny przyjmowane są  w terminie                      

od 1 czerwca do  dnia zakończenia roku szkolnego – dla obecnych uczniów szkoły 

oraz do 10 września dla nowoprzyjętych uczniów. 

3. Przed przyjęciem ucznia do świetlicy szkolnej rodzic / opiekun prawny zobowiązany 

jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane  ucznia. 

4. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

powinna być niezwłocznie przekazana wychowawcy świetlicy. 

5. Wszelkie jednorazowe oraz stałe upoważnienia od rodzica / opiekuna prawnego 

przyjmowane są wyłącznie  w formie pisemnej. 

6. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich 

ul.Sempołowskiej 54, Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: 

iodo@sp91.wroclaw.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 

Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu 

procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 

dostępne w biurze podawczym oraz na www.sp91.wroclaw.pl 

mailto:iodo@sp91.wroclaw.pl


Rozdział 3 

Założenia pracy świetlicy 

§ 4 

1. Zapewnienie opieki  i bezpieczeństwa  uczniom w świetlicy w godzinach przed 

lekcjami i po zakończonych  zajęciach dydaktycznych 

2. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy dydaktyczne i rekreacyjne 

3. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć w tym zakresie 

4. Wdrażanie uczniów do samodzielności poprzez: 

1) kształtowanie umiejętności pożytecznego organizowania sobie czasu 

wolnego 

2) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się 

3) rozwijanie prawidłowych postaw prospołecznych 

5. Wspomaganie rodziców i opiekunów  w wychowywaniu ich dzieci 

6. Współdziałanie  z wychowawcami klas oraz z pedagogiem i psychologiem 

 

 

Rozdział  4 

Wychowawcy świetlicy 

§ 5 

1. Opiekę wychowawczą w świetlicy pełnią  nauczyciele, którzy realizują założenia 

programowe placówki,  zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków 

wychowawcy świetlicy 

2. Wychowawcy świetlicy mają za zadanie w szczególności; 

1) sprawować opiekę nad uczniami  w miejscu pełnienia swojego dyżuru 

2) zapewnić bezpieczne warunki pobytu uczniów  podczas zajęć świetlicowych 

3) kształtować pożądane społecznie nawyki kultury osobistej i zasady 

współżycia w grupie wychowanków świetlicy 

4) dostosowywać rodzaj prowadzonych zajęć do grupy wychowawczej i miejsca 

aktywności dzieci 

5) udzielać pomocy uczniom mających trudności z nauką i adaptacją w szkole 

6) współdziałać   z nauczycielami Szkoły i rodzicami/ opiekunami uczniów w  

celu zapewnienia jednolitego oddziaływania  wychowawczego na prawidłowy 

rozwój dziecka 

 

Rozdział  5 

Wychowankowie świetlicy – ich prawa i obowiązki 

§ 6 

1. Uczniowie przyjęci do świetlicy szkolnej stanowią zespół wychowanków świetlicy. 

2. Pobyt uczniów w świetlicy uwarunkowany jest  regułami,  określającymi prawa oraz 

obowiązki  wychowanków placówki. 

3. Funkcjonowanie  uczniów określają szczegółowe zasady, dotyczące sposobów 

zachowania się w poszczególnych pracowniach świetlicy oraz na boisku szkolnym; 



§ 7 

1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy świetlicy zawierają z uczniami 

kontrakty - „Zasady dla gromady”, w których określone są; 

1) informacje dotyczące sposobu funkcjonowania w świetlicy 

2) reguły zachowania się w poszczególnych pomieszczeniach    

§ 8 

1. Uczeń korzystający z opieki w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) poznania i respektowania swoich praw i obowiązków, 

2) udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, 

3) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz nabywania nowych 

umiejętności, 

4) uczestnictwa   w zajęciach indywidualnych według własnego wyboru, 

a) po zakończeniu tematycznych zajęć  świetlicowych, 

b) podczas pracy własnej – odrabiania lekcji, 

1) korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z zasadami obowiązującymi                

w placówce oraz z regułami ustalonymi przez wychowawcę, 

2) uzyskania pomocy wychowawcy przy odrabianiu zadań domowych, 

3) otrzymania wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, 

4) proponowania rodzaju zabaw i zajęć  możliwych do realizacji w świetlicy, 

5) godnego reprezentowania świetlicy  w Szkole i  na terenie miasta, 

6) korzystania z organizowanych form żywienia. 

§ 9 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1) udziału w zajęciach zorganizowanych i proponowanych  przez wychowawcę, 

2) zgłaszania swojej obecności bezpośrednio po skończeniu zajęć lekcyjnych 

3) bezwzględnego meldowania swojego odejścia ze świetlicy u wychowawcy 

4) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

a) osoby, które samodzielnie opuszczają  szkołę  muszą dostarczyć 

pisemną zgodę rodziców, 

b) uczniowie, wychodzący w określone miejsca na terenie szkoły 

otrzymują stosowne przepustki 

1) nieopuszczania terenu boiska szkolnego bez wiedzy dyżurującego 

wychowawcy 

2) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz  innych pracowników 

szkoły 

3) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w grupie  we wszystkich 

miejscach pobytu w szkole 

4) szanowania sprzętu i wyposażenia szkoły  oraz świetlicy, 

5)  dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza, 

6)  respektowania zasady szanowania własności innych osób 



a) nieużywania cudzych rzeczy bez zgody właściciela 

b) oddawania rzeczy znalezionych wychowawcom świetlicy 

1)  zgłaszania niepokojących sytuacji, będących zagrożeniem dla  uczniów 

2)  przestrzegania zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych, w tym                             

w boksach szatni  i łączniku komunikacyjnym pomiędzy pawilonami klas 

młodszych i starszych 

3)  bezwzględnego przestrzegania regulaminu świetlicy 

 

Rozdział 6 

 Zachowanie uczniów  w świetlicy 

§ 10 

1. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania wystawianą przez 

wychowawcę klasy 

2. Uczeń w świetlicy ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie 

 

1) uczeń za swoje wyróżniające zachowanie w świetlicy może być nagrodzony; 

a) pochwałą ustną 

b) wyróżnieniem  wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy 

c) pochwałą przekazaną opiekunom 

d) pochwałą u wychowawcy klasy 

e) powierzeniem honorowej funkcji w świetlicy 

f) otrzymaniem przywileju inauguracji nowej gry planszowej 

g) uznaniem  w formie dyplomu 

h) otrzymaniem drobnego upominku 

 

2) uczeń zachowujący się nieodpowiednio ponosi konsekwencje; 

a) upomnienie ustne wychowawcy świetlicy 

b) poinformowanie rodzica / opiekuna prawnego o nagannym postępowaniu 

c) skierowanie uwagi pisemnej do  wychowawcy klasy 

d) przeprowadzenie rozmowy interwencyjnej (wychowawca, rodzic, uczeń) 

e) powołanie Komisji Wychowawczej I stopnia ( kierownik  świetlicy, pedagog, 

psycholog , rodzic / opiekun prawny ) 

f) powołanie Komisji Wychowawczej II stopnia. ( z udziałem Dyrektora ) 

g) czasowe zawieszenie prawa pobytu w świetlicy 

 

 

Rozdział  7 

Podstawowe warunki korzystania ze świetlicy 

§ 11 

1. Podstawą  przyjęcia dziecka do świetlicy jest wniosek rodzica / opiekuna  prawnego 

wypełniony według wzoru udostępnionego na stronie internetowej szkoły lub 

pobrany w  placówce. 



1) karta zgłoszenia dziecka do świetlicy powinna zawierać  co następuje: 

a) dane dziecka 

b) telefony do kontaktu z opiekunami 

c) sposób opuszczenia świetlicy 

d) dane osób upoważnionych do odbioru ucznia ze świetlicy 

e) zgodę na opuszczanie świetlicy na czas zajęć dodatkowych   

§ 12 

1. Uczeń jest  objęty opieką w świetlicy dopiero od momentu zgłoszenia się                        

do dyżurującego nauczyciela,   

2. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym 

librus i na papierowej liście obecności zawierający; 

1) godzinę zgłoszenia się ucznia do placówki 

2) godzinę  wyjścia ucznia ze świetlicy  do domu 

1. W przypadku czasowego opuszczenia świetlicy, za zgodą rodziców i wiedzą    

wychowawców, w celu uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, opiekę nad 

uczniem obejmuje nauczyciel lub instruktor prowadzący  te zajęcia 

1) godziny pobytu ucznia poza świetlicą  na zajęciach dodatkowych 

zaznaczone są na stałe na grafiku zajęć pozalekcyjnych 

§ 13 

1. Sposób opuszczenia świetlicy  regulują następujące zasady: 

1) rodzice lub upoważnieni opiekunowie odbierający ucznia  z placówki 

zobowiązani są do  zgłoszenia się do wychowawcy  świetlicy, 

2) uczeń wychodzący do domu  osobiście melduje wychowawcy zamiar  

wyjścia do domu, wraz z informacją przez kogo jest odbierany 

3) samodzielne wyjście z placówki możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych 

a) wskazanie przez rodziców małoletniego rodzeństwa do odbioru ucznia 

ze świetlicy traktowane jest - jako samodzielne wyjście ze szkoły 

 

§ 14 

1.  Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej w ustalonych godzinach pracy 

świetlicy w Szkole. 

1) Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są  do punktualnego odbioru 

dziecka ze świetlicy 

2) w przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru ucznia, 

rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić  telefonicznie wychowawców 

świetlicy i wskazać awaryjny sposób zapewnienia opieki dziecku 

3) w przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy i braku możliwości ustalenia 

miejsca pobytu rodzica / opiekuna dziecka wychowawca świetlicy stosuje 

następujące procedury: 

a) powiadomienie kierownika świetlicy, pedagoga, Dyrektora   

b) zgłoszenie, stwierdzonego braku opieki nad małoletnim, policji,                  

która podejmuje stosowne działania prawne zgodne z ustawą                    

z 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich       

(Dz.U. z 2010r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.), 



Rozdział 8 

 Formy współpracy z rodzicami 

§  15 

1. Współpraca w świetlicy pomiędzy wychowawcami i rodzicami / opiekunami 

prawnymi ucznia ma charakter stały, przyjmujący następujące formy: 

1) bezpośredni kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

2) korespondencja w dzienniczku uwag 

3) rozmowy telefoniczne 

4) zebrania 

5) uczestnictwo w świetlicowych przedsięwzięciach 

6) spotkania interwencyjne 

§ 16 

1. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do świetlicy mogą 

wspierać funkcjonowanie świetlicy poprzez; 

1) zbieranie dobrowolnych składek na rzecz swoich dzieci, przy czym; 

a) wysokość i forma zbierania składek, określane są na pierwszym 

zebraniu rodziców w świetlicy 

b) termin i rodzaj rozliczania wydatkowanych środków wskazują rodzice 

c) pozyskane środki w całości są przeznaczone na potrzeby dzieci 

1) przekazanie darowizny rzeczowej 

2) osobistą pomoc w realizacji świetlicowych przedsięwzięć 

3) zgłaszanie uwag i propozycji,  wspomagających  działalność świetlicy 

Rozdział  9 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Korzystanie w świetlicy z telefonów komórkowych oraz ze sprzętu elektronicznego 

regulują zasady zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Za zniszczony przez dziecko sprzęt szkolny i rzeczy osobiste innych uczestników 

świetlicy  odpowiada rodzic / opiekun prawny. 

3. Za cenne rzeczy przynoszone przez uczniów do szkoły świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

 


