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Regulamin świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego  

w Tarnowie 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły.  

2. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, 

ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.  

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

ze względu na:  

- czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,  

- organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

4. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny. 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz 

rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 

6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej, pracują 

w oparciu o roczny plan pracy i składają sprawozdania ze swojej działalności.  

 
 

§ 2. 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki poprzez:  

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;  

2) wyrównanie szans edukacyjnych;  

3) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktycznym;  

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

ucznia;  

5) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym 

zakresie;  

6) wyrabianie nawyków higieny;  

7) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

8) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;  
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10) współpracę z nauczycielami i rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, logopedą;  

11) współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;  

2) pełnią dyżury przy obiedzie isprawują pieczę  nad wszystkimi uczniami 

korzystającymi ze szkolnej stołówki [wg porządku spożywania obiadów] oraz sprawują 

opiekę nad przydzielonymi grupami; 

3) organizują pomoc w nauce i tworzą uczniom warunki do nauki własnej;  

4) systematycznie diagnozują zachowanie uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na uczniów z problemami w nauce i zachowaniu;  

5) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;  

6) stymulują i rozwijają różnorodne formy aktywności dzieci, ich zainteresowania 

i uzdolnienia;  

7) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;  

8) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny oraz dbałości 

o zdrowie;  

9) rozwijają samodzielność, samorządność i aktywność uczniów;  

10) współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, logopedą w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką 

dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;  

11) dbają o atrakcyjność oferty zajęć świetlicowych;  

12) dbają o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy. 

 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica zapewnia opiekę od godz. 6.30 do 16.30. 

2. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają uczniowie:  

1) z klas I–III, których oboje rodzice pracują;  

2) z rodzin niepełnych;  

3) wskazani przez pedagoga szkolnego;  

4) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.  

3. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie Kart zgłoszeń dziecka do świetlicy 

szkolnej składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.  

4. Dzieci do świetlicy kwalifikuje komisja w składzie:  

1) dyrektor szkoły;  

2) pedagog;  

3) wicedyrektor;  

4) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Opieką świetlicy objęci są również uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię,  uczniowie 

czekający na zajęcia lekcyjne, uczniowie, którzy po zakończeniu zajęć obowiązkowych 

oczekują na zajęcia dodatkowe.      
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6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego 

wychowawcę. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów. 

7. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej znajdują się pod opieką wychowawcy 

od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia. 

8. Uczniowie korzystający ze stołówki jedzą obiad w ustalonym porządku podczas przerw: 

po czwartej lekcji - 11.35 – 11.45 

po piątej lekcji – 12.30 – 12.45 

po szóstej lekcji - 13.30 – 13.40. 

Plan spożywania posiłków stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

9. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby 

wpisane w pkt. IV Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń 

może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie 

na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.W tym przypadku rodzic ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka po wyjściu ze szkoły. 

10. Uczeń może samodzielnie wrócić ze świetlicy do domu w przypadku, gdy: 

a) rodzice wyrażą stałą, całoroczną zgodę na samodzielny powrót dziecka o wyznaczonej 

godzinie, w punkcie IV Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

b) wychowawca otrzyma jednorazowe lub okresowe upoważnienie zgodne z obowiązującym 

w świetlicy wzorem (podane imię i nazwisko dziecka, z wyraźnym podpisem opiekuna, datą 

i godziną samodzielnego powrotu dziecka do domu). 

11. Nauczyciel świetlicy nie może wydać dziecka rodzicom /opiekunom/ będącym pod  

wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

12. Obowiązkiem rodziców   jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych 

ustaleń.  

13. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana 

w formie pisemnej z datą i podpisem. 

14. Wychowawcy klas I - III są zobowiązani do odprowadzania dzieci po skończonych 

zajęciach do świetlicy. 

15. Okresową lub całkowitą rezygnację ze świetlicy rodzic powinien zgłosić na piśmie 

wychowawcom świetlicy. 

16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzicezapoznają się i akceptują 

Regulamin świetlicy. 

 
§ 4. 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

 

1. Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki, 

2) życzliwego traktowania, 

3) poszanowania godności osobistej, 

4) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

5) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

6) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

7) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego 

na wyposażeniu świetlicy. 
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2. Każdy wychowanek ma obowiązek: 

1) Przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy swoje 

przybycie do świetlicy. 

2) Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy. 

3) Nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć świetlicowych, zwłaszcza w terenie. 

4) Każde wyjście z sali lub oddalenie się od grupy obowiązkowo zgłaszać wychowawcy. 

5) Uczestniczyć codziennie w zajęciach swojej grupy. 

6) Zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia 

dla zdrowia i życia swojego i innych. 

7) Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy. 

8) Szanować sprzęt świetlicowy, a po skończonych zajęciach zostawiać go w należytym 

porządku. 

9) Wykonywać polecenia wychowawcy. 

10) Do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie 

potrzeby służyć im pomocą. 

 

§ 5. 

Zasady obowiązujące w świetlicy 

 

1. Uczniowie przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z Regulaminem świetlicy. 

2. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi w § 56 Statutu Szkoły. 

3. Za cenne przedmioty i zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

4. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. 

 

§ 6. 

Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć. 

4. Dziennik zajęć. 

5. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej. 

6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 


