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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki 

w Mikołowie 

 
§ 1 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce oraz w miarę możliwości stworzenie 

odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań czy 

zamiłowań. 

2. Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą, uczniom rodziców pracujących 

z klas 1-4 oraz uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii, etyki, wdż, języka obcego, a także 

pozostałym uczniom klas 1-8 oczekującym na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 

3. Do zadań w świetlicy należy : 

 a. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

 przyzwyczajanie do samodzielnej pracy oraz samodzielnego myślenia, 

 b. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

 pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

 c. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, 

 d. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

 oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, 

 e. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

 oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

 f. rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności, 

 g. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi czy 

 placówkami upowszechniającymi kulturę, sport czy rekreacją, 

 h. organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie i nadzór w stołówce szkolnej, 

 i. zapewnienie bezpieczeństwa podczas dowozów autobusami szkolnymi, 

 j. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie (od poniedziałku do piątku) w 

godzinach 6.45 – 16.45. 

2. Uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów 

poprzez wypełnienie „Karty zapisu do świetlicy szkolnej” : 

 a. „Karta zapisu do świetlicy” zawiera podstawowe dane dotyczące ucznia, dane 

 kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych, czas przebywania w świetlicy, informacje o 

 odbiorze ucznia ze świetlicy, przeciwwskazania do udziału w zajęciach, stosowne 

 upoważnienia i oświadczenia, 

 b. w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących w/w danych, rodzic/opiekun prawny jest 

 zobowiązany do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy oraz 

 Kierownika świetlicy, 

 c. wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez 

 ucznia. Każda nowa decyzja rodzica/opiekuna prawnego musi być przekazana w formie 

 pisemnej z datą i podpisem. 
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 d. obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

 świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

3. Świetlica szkolna zapewnia również w miarę możliwości doraźną opiekę w szczególnych 

sytuacjach tym uczniom, którzy nie są do niej zapisani. Dotyczy to następujących sytuacji : przed i 

po lekcjach, podczas zastępstw, uczniów zwolnionych z lekcji wf, wdż, religii, etyki, języka obcego, 

uczniów oczekujących na autobus szkolny. 

4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy 

– zgodnego z ogólnymi założeniami planu pracy szkoły. 

5. 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. W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania lekcji jak i 

mogą uzyskać pomoc w nauce. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia. 

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu 

zabaw zwłaszcza w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

7. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy spożywają obiad w wyznaczonych godzinach pod opieką 

wychowawcy świetlicy. 

9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz 

Kodeksu Świetlicy Sp 10 ( § 5, pkt. 14 ). 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

1. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od chwili jego wejścia do 

pomieszczenia świetlicy. 

2. Wychowawca świetlicy ma obowiązek każdorazowo zaznaczać obecność dziecka w świetlicy i 

jego wyjście ze świetlicy na zajęcia szkolne lub do domu. 

3. Wychowawca prowadzi zajęcia, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy. 

Wychowawca na prawo do zmian w rozkładzie dnia biorąc pod uwagę aktualne potrzeby uczniów. 

4. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem oraz psychologiem 

szkolnym a także wychowawcami oddziałów. 

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę oddziału o zachowaniu uczniów 

w świetlicy szkolnej. 

6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców o problemach mających miejsce podczas zajęć 

w świetlicy. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy mają możliwość dodatkowego kontaktu 

z nauczycielem w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu terminu 

spotkania. 

7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie uczeń, wychowawca ma obowiązek podjąć 

następujące działania: 

 a. zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych 

 przypadkach), 

 b. zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o wypadku oraz stanie zdrowia ucznia, 

 c. poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły. 

8. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w 

czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej. 

9. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do 

szkoły. 

 

 

 

 

 



3 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

 a. respektowania swoich praw i obowiązków, 

 b. udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, 

 c. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

 d. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

 e. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

 f. opieki wychowawczej, życzliwego, podmiotowego traktowania, swobody w wyrażaniu 

 myśli i przekonań, 

 g. uzyskania pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji oraz pomocy w przypadku trudności 

 w nauce, 

 h. korzystania z organizowanych form dożywiania, 

 i. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw, pomocy 

 dydaktycznych, materiałów plastycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu 

 audiowizualnego. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

 a. 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, 

 b. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły oraz 

 traktować ich z należytym szacunkiem i kulturą osobistą, 

 c. każdorazowo informować wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

 świetlicy, 

 d. niezwłocznie informować o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu, 

 e. aktywnie uczestniczyć z zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych, 

 f. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie, 

 g. zachowywać się kulturalnie w świetlicy oraz w stołówce szkolnej. 

 

§ 5 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy niezwłocznie zgłasza się do wychowawcy świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

3. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z zasadami BHP, sygnalizacją 

przeciwpożarową oraz drogą ewakuacyjną w razie jakiegokolwiek alarmu. 

4. Uczniowie mają obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko 

mienia świetlicy, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy lub zakupu nowej rzeczy. 

5. Uczeń ma obowiązek natychmiast poinformować wychowawcę świetlicy o jakimkolwiek 

zaistniałym wypadku lub złym samopoczuciu. 

6. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, smartfonów, iphonów, MP3, 

tabletów, głośników przenośnych oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. 

Tylko w uzasadnionych wypadkach i za zgodą wychowawcy świetlicy uczeń może skorzystać z w/w 

urządzeń elektronicznych. 

7. Za zaginione lub zniszczone w/w przedmioty przyniesione z domu wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności. 
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8. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub wyznaczone przez 

nich osoby, których dane są wpisane do „Karty zapisu do świetlicy szkolnej”. 

9. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę, której danych rodzic/opiekun 

prawny nie umieścił w „Karcie zapisu…”, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz rodzic/opiekun prawny zgłosił ten fakt telefonicznie lub 

w dzienniku elektronicznym wychowawcy świetlicy. 

10. Osobom nieupoważnionym oraz osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 

Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie 

informowany Dyrektor szkoły, Kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w wyjątkowych sytuacjach 

policja. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy o 

odbiorze dziecka ze świetlicy. 

12. Rodzic/opiekun prawny (bądź osoba posiadająca stosowne upoważnienie ) osobiście odbiera 

dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. 

13. Zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców raz w miesiącu Rodzice dzieci 

zapisanych do Świetlicy szkolnej mogą dobrowolnie dokonać wpłaty ( w dowolnej wysokości ) na 

rzecz Świetlicy ( wpłata na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Świetlica”). Pieniądze te zostaną w 

całości przeznaczone na potrzeby Świetlicy ( np. teatrzyki, warsztaty, dmuchańce, spotkania ze 

specjalistami, wycieczki, wyjścia do muzeów itp. ). 

14. KODEKS ŚWIETLICY SP 10 

 a. przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się – nie biegamy, nie 

 popychamy się, nie bijemy, nie krzyczymy, używamy słów – dzień dobry, do widzenia, 

 proszę, przepraszam, dziękuję, 

 b. staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, pomagamy innym, nie wyśmiewamy, nie 

 zazdrościmy, w razie potrzeby prosimy o rozmowę wychowawcę, reagujemy na krzywdę 

 innych, 

c. dbamy o estetyczny wygląd sali, sprzęt RTV, zabawki, gry i wyposażenie świetlicy       

( ławki, stoliki, szafki,itp.), 

 d. zabawki, gry i sprzęt udostępnia wychowawca świetlicy, 

 e. nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć oraz 

 podczas odrabiania zadań domowych, 

 f. wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w 

 prowadzonych zajęciach, 

 g. nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie 

 spacerów, zawsze jesteśmy w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku lub 

 placu zabaw, 

 h. po zakończonych zajęciach zawsze pozostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki 

 odkładamy na wyznaczone miejsce, 

 i. przed każdym posiłkiem oraz po zajęciach i powrocie ze spaceru starannie myjemy ręce. 

 

§ 6 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów. 

2. Wyróżnienie w formie pisemnej przekazane rodzicom i wychowawcy klasy. 

3. Dyplom i drobny upominek rzeczowy na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

§ 7 

KARY 

 

1. Upomnienie słowne przez wychowawcę. 

2. Upomnienie w formie pisemnej przekazane rodzicom i wychowawcy klasy. 

3. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 

 

§8 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

1. Bezpośrednia rozmowa. 

2. Korespondencja pisemna, e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Rozmowa telefoniczna. 

4. Rozmowy podczas zebrań z rodzicami oraz konsultacji nauczycielskich. 

 

 

 

§ 9 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

 

1. Roczny Plan Pracy świetlicy szkolnej. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć. 

3. Dziennik elektroniczny – Librus. 

4. Karty zapisu do świetlicy szkolnej. 

5. Karty zapisu na obiady. 

6. Regulamin świetlicy. 

7. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

§ 10 

ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE COVID-19 

 

1. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna 

2. Świetlica szkolna będzie jak najczęściej wietrzona ( nie rzadziej, niż co godzinę) w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Wychowankowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

4. W świetlicy szkolnej znajdują się tylko przedmioty, zabawki, które można zdezynfekować. 

Sprzęt, który nie może być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany 

będzie zabezpieczony przed używaniem. 

5. Uczniowie nie dzielą się z innymi dziećmi jedzeniem i piciem. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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