
Regulamin Świetlicy Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

 

§ 1. 

1.  Świetlica prowadzona przez szkołę jest przeznaczona dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Komprachcicach, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
(prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom 
opieki w  szkole. 

2. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45. Godziny pracy świetlicy są w każdym roku szkolnym  
dostosowane do tygodniowego planu lekcji i podawane do wiadomości rodziców. 

3.  Świetlica kończy swoją  pracę o godzinie 16.30. 
4. Wychowawca świetlicy przejmuje opiekę nad uczniem od momentu, w którym zgłosi on swoją obecność w świetlicy 

(uczniowie klas pierwszych przyprowadzani są przez nauczyciela z którym mieli ostatnią lekcję przez cały 
miesiąc wrzesień). 

5. W szkole w dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, zapewnia się opiekę świetlicową wszystkim 
uczniom szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem , a czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły. 

6. W dniach, o których mowa w pkt. 4, za zgodą Dyrektora Szkoły, świetlica może być nieczynna, jeżeli wszyscy rodzice 
będą mogli zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie. 

7. Opiekę nad uczniami, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, zapewniają wychowawcy świetlicy – członkowie rady 
pedagogicznej 

8. Ilekroć w regulaminie jest mowa o wychowawcy ma się też na myśli nauczyciela sprawującego opiekę w świetlicy. 
9. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I-III, które muszą przebywać dłużej w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych okoliczności. 
10. W zajęciach świetlicowych biorą również udział dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii ,w lekcjach z języka 

mniejszości narodowej niemieckiego oraz uczniowie przebywający na terenie szkoły w oczekiwaniu na zajęcia 
lekcyjne i pozalekcyjne. 

11. W godzinach rannych 6.45-7.45 ze świetlicy szkolnej może skorzystać każdy uczeń naszej szkoły (bez składania 
wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej). 

12. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 
13. W przypadku zbyt wielu chętnych Dyrektor może wprowadzić zasady rekrutacji. 
14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy. 
15. Za szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione przez ucznia  do świetlicy. 
17. Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie do Dyrektora Szkoły lub kierownika 

świetlicy. 
18. Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i akceptują go. 

 

§ 2. 

1. Świetlica w szkole podstawowej  zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz umożliwia odrabianie zadań 
domowych. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy: 
• zapewnienie opieki uczniom przed i  po zajęciach lekcyjnych (uczniowie dojeżdżający lub oczekujący na inne 

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne); 
• zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów 

oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie; 
• organizowanie zespołowej nauki oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 



indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 
• organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień; 
• współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości 

i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej; 
• organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego w pomieszczeniu i na świeżym 

powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 
• upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o 

współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz z różnymi instytucjami istniejącymi w naszej 
gminie; 

• prowadzenie współpracy z rodzicami  (prawnymi opiekunami) , wychowawcami klas, a także z 
pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych; 

• kształtowanie zachowań prospołecznych, empatii; 
• integracja uczniów; 
• przeciwdziałanie agresji i przemocy; 
• ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
• zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej; 
• zapewnienie uczniom możliwości kulturalnego spożycia posiłku; 

 

3. Oprócz zadań wyżej wymienionych świetlica może organizować: 
• imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe); 
• imprezy pozaszkolne (konkursy, zawody, turnieje, itp.); 

 

§ 3. 

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za realizację zadań wymienionych w § 2 oraz jest zobowiązany do 
prowadzenia następującej dokumentacji: 

 roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej; 
 protokoły oraz inne materiały z zebrań z rodzicami; 
 ramowy rozkład dnia; 
 elektroniczny dziennik świetlicy; 
 sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej; 
 wnioski zapisu ucznia do świetlicy szkolnej; 
 oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu lub opuszczeniu świetlicy na zajęcia 

pozalekcyjne; 
 zgoda na zajęcia dodatkowe; 
 upoważnienie do odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej; 

 
§ 4. 

1. Szkoła jest zobowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe 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. 

2. Przyjmowanie wniosków odbywa się w dowolnym momencie, w trakcie trwania roku szkolnego (wnioski do 
pobrania są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej naszej szkoły). 

3. Wycofanie wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) może nastąpić w dowolnym momencie w czasie trwania 
roku szkolnego. 

4. W świetlicy szkolnej pod opieką jednego wychowawcy  nie może pozostawać więcej niż 25 osób. 
5. W przypadku kiedy grupa świetlicowa będzie liczyła powyżej 25 osób to na wniosek wychowawcy świetlicy 

Dyrektor Szkoły ma obowiązek przydzielić nauczyciela wspomagającego lub w razie możliwości stworzyć 
dodatkową grupę świetlicową. 



§ 5. 
1. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia jest obowiązkowe. 
2. Prawa i obowiązki ucznia określają zapisy w Statucie Szkoły. 
3. Obowiązki ucznia zapisanego na zajęcia do świetlicy: 

 

 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły ; 

 kulturalnie zachowywać się podczas pobytu w świetlicy, odnoszenie się z szacunkiem do 
wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek; 

 niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i koleżanek; 

 przestrzegać określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w 
świetlicy, współdziałania w grupie; 

 przestrzeganie zasad higieny osobistej; 

 po skończonych lekcjach zgłaszanie swojej obecność u wychowawcy świetlicy (zapisywanie 
godziny wejścia i wyjścia ucznia ze świetlicy szkolnej w ewidencji dziennika elektronicznego); 

 zgłaszanie u wychowawcy każdorazowego wyjścia ze świetlicy (np. toalety); 

 odrabianie zadań domowych (jeśli zaznaczono to we wniosku) w ciszy i skupieniu, pod kontrolą 
wychowawcy; 

 zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy szkolnej (strefa porządkowa); 

 przebywanie w świetlicy w obuwiu zmiennym; 

 dbanie o porządek i czystość w świetlicy szkolnej; 

 szanowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych i zabawek będącego wyposażeniem świetlicy; 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, zabawach i imprezach świetlicowych; 

 ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie; 

 zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie. 

4.   Z uczniem, który notoryczne nie stosuje się do obowiązków określonych w ust. 5 przeprowadza się 
rozmowę w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy klasy lub pedagoga  szkolnego. 

5.  Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma prawo do: 

  respektowania swoich praw i obowiązków; 

 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 

 rozwijania samodzielności , samorządności oraz społecznej aktywności; 

 rozwijania  swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

 życzliwego, podmiotowego traktowania; 

 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

 właściwe zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i 
psychicznego); 

 poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

 korzystania z pomieszczeń świetlicowych, placu zabaw, boiska szkolnego; 

 korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier. 

 



1. Uczeń przebywający w świetlicy może być nagradzany: 

 pochwałą wychowawcy świetlicy wobec grupy; 
 pochwałą udzieloną na apelu szkolnym przed całą szkołą; 
 pochwałą wychowawcy świetlicy wobec rodziców; 
 pochwałą Dyrektora Szkoły; 
 dyplomem; 
 nagrodą rzeczową. 

    2.  Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za: 

 aktywny udział w zajęciach świetlicowych; 
 sumienne wykonywanie obowiązków wychowanka; 
 wzorową postawę wobec wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 
 udział w konkursach, akcjach charytatywnych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 
 pozyskiwania materiałów plastycznych do zajęć świetlicowych. 

 

3.  Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, zasad dobrego wychowania  uczeń może być ukarany: 
 

 upomnieniem wychowawcy świetlicy; 
 upomnieniem Dyrektora Szkoły; 
 pisemnym powiadomieniem rodziców; 
 za rażące naruszenie bezpieczeństwa własnego i innych stosuje się kary określone w Statucie. 

 
4.  Prawa i obowiązki rodziców: 
 

 rodzice mają możliwość współdecydowania o procesie wychowawczo-opiekuńczym któremu 
podlega ich dziecko; 

 rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu racy świetlicy szkolnej; 
 rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych; 
 rodzice powinni zapoznać się z treścią Regulaminy Świetlicy Szkolnej i stosować się do ujętych 

tam zasad. 

§ 6. 
 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzonym przez 
Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny. 

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem 
Profilaktyki. 

3. Dokumentacja pracy świetlicy na dany rok szkolny jest przedstawiona rodzicom (prawnym   opiekunom) ucznia 
przyjętego do świetlicy na początku roku szkolnego, na pierwszym spotkaniu z wychowawcą świetlicy. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w 
sprawie planu pracy świetlicy. 

 

§ 7. 

1. Organizacja imprez, uroczystości i konkursów świetlicowych jest ujęta w planie pracy na dany rok szkolny. 
2. Uczniowie uczestniczący  w zajęciach świetlicowych mogą brać udział w imprezach, uroczystościach  i konkursach 

pozaszkolnych za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). 
3. Wychowawcy  świetlicy  każdorazowo  zgłaszają  wyjście  na  imprezy  pozaszkolne  do Dyrektora Szkoły . 
4. W świetlicy szkolnej zamieszczona jest tablica informacyjna, na której widnieje regulamin świetlicy oraz inne 

ważne informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

§ 8. 

1. Świetlica jest bezpłatna, a jej działalność może być dofinansowana przez Radę Rodziców. 
2. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie  od 



ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego we wniosku. 
3. Samodzielny powrót do domu dotyczy tylko uczniów, którzy ukończyli  7 lat. 
4. Jeżeli uczeń, który nie ma zgody rodziców na samodzielny powrót do domu nie zostanie odebrany do godz. 16.30, 

wychowawcy próbują skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w celu wyjaśnienia 
przyczyn nieodebrania  ucznia. 

5. Po konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczeń nadal przebywa w szkole czekając na rodziców   
(opiekunów prawnych) lub inne, upoważnione do jego odbioru osoby, pod  opieką  wychowawcy. 

6. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w uzasadnionych 
przypadkach, wychowawcy mogą  poinformować  o  zaistniałej  sytuacji  najbliższy komisariat policji. 

§ 9. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej  ustala się następujące     
zasady: 

• w przypadku, gdy uczeń będzie odbierany przez osoby trzecie, rodzic ma obowiązek przedłożyć 
upoważnienie z imiennym wykazem, osób uprawnionych przez rodziców do odebrania dziecka (formularz 
dostępny w sekretariacie  i na stronie internetowej naszej szkoły); 

• uczeń  ma  obowiązek zgłosić się do świetlicy niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych; 

• uczeń, który chce wyjść ze świetlicy poza wcześniejszymi ustaleniami, zobowiązany jest do okazania 
pisemnego zezwolenia od rodziców (ustna prośba dziecka nie będzie  uwzględniana ); 

• każdorazowe zwolnienie ucznia ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone we wniosku, zobowiązany jest 
potwierdzić pisemnie poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, a w bardzo  wyjątkowych  przypadkach  
dopuszcza  się  zgłoszenie  telefoniczne; 

• rodzice zobowiązani są do odbierania uczniów w czasie wskazanym we wniosku; 

• rodzic zobowiązany jest  powiadomić  wychowawcę  świetlicy, że uczeń po lekcjach w danym dniu nie będzie 
uczestniczył w zajęciach świetlicowych; 

• w przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną we wniosku, rodzic zobowiązany jest przekazać 
pisemne upoważnienie dla osoby odbierającej dziecko; 

• w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć świetlicowych przez ucznia, wychowawca postępuje zgodnie 
ze szkolną procedurą postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć lub terenu szkoły przez 
ucznia zawartą w Statucie; 

 

§ 10. 

1. Z wyposażenia świetlicy szkolnej można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego 
obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie sprzętu. 

2. Rodzice  ucznia, który  dokonał  celowego zniszczenia  wyposażenia  świetlicy, mogą zostać obciążeni  pełną lub 
częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

3. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy. 
4. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach w pracy świetlicy należy zgłaszać wychowawcy świetlicy lub 

Dyrektorowi Szkoły. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 …………………………………………………… 
                                                                                                                                           pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 


