
Regulamin świetlicy szkolnej
w

Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Mnikowie

§ 1. Zasady ogólne.

1. Dla ucznió w, któ rzy muszą dłuz�ej przebywac w szkóle ze względu na czas pracy
ródzicó w –  na  ich  wniósek  lub  órganizację  dójazdu dó  szkóły  lub  inne  ókólicznósci
wymagające zapewnienia ópieki w szkóle, szkóła órganizuje swietlicę.

2. Ś$wietlica jest placó wką wychówania pózalekcyjnegó.

3. Ś$wietlica  w  swójej  działalnósci  prógramówej  realizuje  cele  i  zadania  szkóły
uwzględniając  tresci  i  działania  wychówawczó-prófilaktyczne,  ópiekun cze  przyjęte  w
planie pracy. 

4. Zajęcia  swietlicówe  órganizówane  są  w  gódzinach  pracy  swietlicy  i
uwzględniają  pótrzeby  edukacyjne  óraz  rózwójówe  dzieci,  a  takz�e  ich  móz� liwósci
psychófizyczne.

§ 2. Cele i zadania.

1. Celem ógó lnym zajęc swietlicówych jest zapewnienie ucznióm zórganizówanej 
ópieki wychówawczej umóz� liwiającej rózwó j zainteresówan , uzdólnien  i umiejętnósci.

2. Cel ten zóstanie ósiągnięty póprzez:

1) stwórzenie ódpówiednich warunkó w dó nauki i wypóczynku;

2) dbanie ó bezpieczen stwó i dóbre samópóczucie;

3) rózwijanie zainteresówan  i zamiłówan ;

4) própagówanie aktywnych fórm spędzania wólnegó czasu;

5) órganizówanie gier i zabaw ruchówych, mających na celu prawidłówy rózwó j fizyczny 
dzieci;

6) kształtówanie póstaw próspółecznych i patriótycznych;



7) wdraz�anie zasad móralnegó wspó łz�ycia i wspó łdziałania w grupie;

8) rózwijanie umiejętnósci nawiązywania prawidłówych relacji  z ró wiesnikami;

9) pómóc w ódkrywaniu mócnych strón przez dzieckó;

10) pódnószenie kultury z�ycia códziennegó;

11) niwelówanie trudnósci dydaktycznych (pómóc w ódrabianiu prac dómówych);

12) rózwijanie umiejętnósci radzenia sóbie z ró z�nymi sytuacjami trudnymi i próblemówymi;

13) wspó łpracę z nauczycielami wychówawcami, ródzicami dzieci uczęszczających dó swietlicy 
szkólnej, a takz�e z pedagógiem  szkólnym, celem zdiagnózówania pótrzeb i móz� liwósci 
ucznió w óraz rózwiązywania napótkanych próblemó w wychówawczych.

3. Dó zadan  swietlicy nalez�y:

1) wspómaganie prócesu dydaktycznegó szkóły;

2) stwórzenie ucznióm móz� liwósci ódrabiania pracy dómówej;

3) upówszechnianie wsró d wychówankó w zasad kultury zdrówótnej, kształtówanie 
nawykó w higieny;

4) przygótówanie ucznió w dó udziału w z�yciu spółecznym;

5) rózwijanie indywidualnych zainteresówan  i uzdólnien  ucznió w;

6) wyrabianie u ucznió w samódzielnósci;

7) stwarzanie wsró d uczestnikó w nawykó w dó uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedóstósówaniu spółecznemu i demóralizacji.

4. Realizacja zadan  swietlicy prówadzóna jest w fórmach:

1) zajęc specjalistycznych;

2) zajęc według indywidualnych zainteresówan  ucznió w;

3) zajęc utrwalających wiedzę;

4) gier i zabaw rózwijających;

5) zajęc spórtówych.

5. W swietlicy zadania realizówane są według rócznegó planu pracy i 
miesięcznegó rózkładu zajęc zatwierdzónegó przez Dyrektóra Śzkóły .

§ 3. Organizacja.



1. Dni i gódziny pracy swietlicy ustala Dyrektór szkóły na dany rók szkólny w zalez�nósci 
ód pótrzeb sródówiska i móz� liwósci finansówych szkóły.

2. Zajęcia w swietlicy prówadzóne są w grupach wychówawczych. Liczba wychówankó w 
w grupie nie móz�e przekraczac 25 ósó b. 

3. Nauczyciele ótaczają ópieką dzieci zapisane dó swietlicy, przebywające na terenie 
szkóły przed rózpóczęciem lekcji óraz pó ich zakón czeniu 

4. Opieką wychówawcy swietlicy óbjęci są ró wniez�  uczniówie:

1) skierówani dó swietlicy z pówódu nieóbecnósci nauczyciela lub czekający na zajęcia 
lekcyjne,

2) zwólnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychówania fizycznegó, religii, etyki óraz nie 
kórzystający z wyjazdó w na wycieczki klasówe.

5. Dó swietlicy przyjmówani są w pierwszej kólejnósci uczniówie z klas I – IV, w tym w 
szczegó lnósci dzieci ródzicó w pracujących, z ródzin niepełnych, wielódzietnych i wychówawczó 
zaniedbanych, sierót, dzieci z ródzin zastępczych.

6. Kwalifikówania i przyjmówania ucznió w dó swietlicy dókónuje się wyłącznie na 
pódstawie pisemnegó zgłószenia ródzicó w (prawnych ópiekunó w) dziecka na Karcie zgłoszenia 
dziecka do świetlicy szkólnej.

7. Uczen  zakwalifikówany dó swietlicy, któ ry bez usprawiedliwienia nie uczęszcza dó 
swietlicy przez ókres jednegó miesiąca zóstaje skreslóny z listy uczestnikó w swietlicy.

8. Uczniówie przebywający w swietlicy są zóbówiązani dó przestrzegania regulaminu.

9. W sprawach nieunórmówanych niniejszym regulaminem wiąz�ącą decyzję pódejmuje 
Dyrektór .

§ 4. Zasady funkcjonowania.

1. Ś$wietlica prówadzi zajęcia zgódnie z miesięcznym planem zajęc zatwierdzónym przez 
Dyrektóra szkóły

2. Nadzó r nad swietlicą sprawuje Dyrektór szkóły.

3. Wychówawca swietlicy ódpówiada wyłącznie za bezpieczen stwó dzieci, któ re zóstały 
przyprówadzóne dó swietlicy lub zgłósiły się dó niej same przed lub pó zajęciach lekcyjnych.

4. Dzieci przebywające w swietlicy szkólnej zóstają zapóznane z zasadami BHP przez 
nauczycieli swietlicy w pierwszym tygódniu róku szkólnegó lub w pierwszym tygódniu 
kórzystania ze swietlicy szkólnej.

5. W swietlicy óbówiązuje zakaz kórzystania ze wszelkich urządzen  elektrónicznych 
przyniesiónych z dómu przez ucznió w.

6. Dzieci zapisane dó swietlicy szkólnej muszą byc przyprówadzane i ódbierane ze szkóły 
przez ródzicó w (prawnych ópiekunó w) lub inne ósóby upówaz�nióne przez ródzicó w w Karcie 
wyjść ucznia ze szkoły Móz� liwe jest takz�e przekazanie jednórazówegó upówaz�nienia na dany 
dzien  w fórmie pisemnej.



7. Zezwala się na samódzielny pówró t ucznia dó dómu zgódnie z óswiadczeniem 
złóz�ónym przez ródzicó w (prawnych ópiekunó w) u Dyrektóra.

8. Wszelkie zmiany dótyczące ópuszczania swietlicy przez dzieckó muszą byc przekazane 
dó wychówawcy swietlicy/sekretariatu szkóły na datówanym i pódpisanym przez ródzicó w 
pismie. 

9. W przypadku braku pisemnej infórmacji ód ródzicó w dzieckó nie będzie mógłó ópuscic
swietlicy. 

10. Ródzice są zóbówiązani dó ódbierania dzieci dó czasu ókreslającegó kóniec pracy 
swietlicy.

11. Wychówawcy swietlicy nie ódpówiadają za dzieckó, któ re samódzielnie ópusciłó 
teren szkóły, w czasie, kiedy pówinnó przebywac w swietlicy.

12. Wychówawcy swietlicy nie ódpówiadają za bezpieczen stwó dziecka pózóstającegó na 
terenie szkóły przed ótwarciem lub pó gódzinach pracy swietlicy.

13. Dzieci óbjęte ópieką swietlicy szkólnej nie mógą byc zwalniane w celu wychódzenia 
póza teren szkóły.

14. Uczen  ma óbówiązek infórmówania nauczyciela swietlicy ó kaz�dórazówym, nawet 
kró tkótrwałym óddaleniu się, wyjsciu ze swietlicy.

§ 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Dó zadan  nauczycieli-wychówawcó w swietlicy nalez�y:

1) órganizówanie wychówankóm pómócy w nauce;

2) przeprówadzenie códziennych zajęc tematycznych;

3) órganizówanie gier i zabaw ruchówych;

4) órganizówanie wycieczek i spaceró w;

5) rózwijanie zainteresówan  i uzdólnien  wychówankó w;

6) realizacja zadan  z zakresu dóradztwa zawódówegó zgódnie z prógramem realizacji 
wewnątrzszkólnegó systemu dóradztwa zawódówegó;

7) kształtówanie nawykó w higieny i czystósci;

8) rózwijanie samódzielnósci i spółecznej aktywnósci;

9) twórzenie warunkó w dó ódrabiania lekcji;

10) wspó łpraca z ródzicami, wychówawcami, pedagógiem szkólnym, i terapeutą;



11) prówadzenie dókumentacji swietlicy w tym dziennika zajęc w swietlicy i ódnótówywanie w 
dzienniku zajęc w swietlicy óbecnósci dzieci na zajęciach swietlicówych.

12)wystawienie miesięcznej óceny zachówania ucznióm zapisanym na zajęcia 
swietlicówe; te cząstkówe miesięczne óceny będą miały  wpływ na sró dróczną i róczną 
ócenę zachówania.

§ 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

1. Wychówanek ma prawó dó:

1) bezpiecznegó póbytu na swietlicy

2) własciwie zórganizówanej ópieki;

3) z�yczliwegó traktówania;

4) swóbódnegó wyraz�ania mysli i przekónan ;

5) ópieki wychówawczej;

6) pószanówania gódnósci ósóbistej;

7) óchróny przed przemócą fizyczną i psychiczną;

8) rózwijania swóich zainteresówan  i uzdólnien ;

9) kórzystania z pómócy dydaktycznych, gier i sprzętu audiówizualnegó będącegó na 
wypósaz�eniu swietlicy;

10) uzyskania pómócy pódczas ódrabiania prac dómówych

2.  Wychówanek jest zóbówiązany dó:

1) przestrzegania regulaminu wewnętrznegó swietlicy;

2) przestrzegania zasad wspó łz�ycia w grupie; 

3) wspó łpracy w prócesie wychówania;

4) pómagania słabszym;

5) dbałósci ó wspó lne dóbró, ład i pórządek w swietlicy;

6) pónószenia ódpówiedzialnósci za własne póstępówanie;

7) infórmówania kaz�dórazówó wychówawcó w swietlicy ó swóim przyjsciu óraz wyjsciu ze 
swietlicy;

8) zgłaszania wszelkich wypadkó w óraz swójegó złegó samópóczucia.



3. Nagródy:

Kaz�dy uczestnik zajęc swietlicówych móz�e ótrzymac nagródę: za udział w kónkursach, 
dóbre zachówanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę ósóbistą itp. w póstaci:

1) póchwały ustnej;

2) póchwały na pismie dó ródzicó w i wychówawcy klasy;

3) nagródy rzeczówej;

4) dyplómu. 

2. Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dóbregó wychówania, naruszanie Regulaminu, dla 
uczestnika swietlicy przewidziane są następujące kary:

1) upómnienie ustne;

2) óstrzez�enie w óbecnósci grupy;

3) pisemne pówiadómienie ródzicó w i wychówawcy klasy ó złym zachówaniu;

4) wnióskówanie ó óbniz�enie óceny ze sprawówania;

5) skreslenie z listy wychówankó w swietlicy;

6) ródzice ucznia, któ ry dókónał zniszczenia wypósaz�enia swietlicy będą óbciąz�eni pełną lub 
częsciówą ódpłatnóscią za zniszczóny lub uszkódzóny sprzęt.

§ 7. Współpraca z rodzicami.

1. Wspó łpraca z ródzicami ucznió w uczęszczających dó swietlicy ódbywa się:

1) bezpósrednió (códzienny kóntakt i rózmówy – z ródzicami, któ rzy ódbierają dzieci ze 
swietlicy ósóbiscie);

2) póprzez kórespóndencję z ródzicami – pisemne infórmacje;

3) rózmówy telefóniczne;

§ 8. Dokumentacja świetlicy.

1. W swietlicy szkólnej prówadzóna jest następująca dókumentacja:



1) kwestiónariusze zgłószen  ó przyjęciu dziecka dó swietlicy z aktualnymi danymi w celu 
kómunikówania się w razie kóniecznósci z ródziną dziecka; 

2) Regulamin Ś$wietlicy Śzkólnej;

3) ramówy rózkład dnia;

4) tygódniówy/miesięczny rózkład zajęc;

5) dzienniki zajęc w swietlicy/dziennik zajęc e-swietlica;

6) analiza pracy ópiekun czó – wychówawczej swietlicy.

7) Zestawienia miesięcznych ócen zachówania wystawianych przez ópiekunó w zajęc 
swietlicówych ucznióm przebywającym w swietlicy

§ 9. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

1. W szkóle óbówiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

2. Pracównicy swietlicy wietrzą sale, w któ rych ódbywają się zajęcia swietlicówe przed 
przyjsciem dzieci na zajęcia, a takz�e có gódzinę i w miarę pótrzeb.

3. Jes li jest taka móz� liwósc, zajęcia swietlicówe ucznióm móz�na órganizówac na terenie 
szkóły na swiez�ym pówietrzu.

4. Śale, w któ rych ódbywają się w zajęcia swietlicówe wypósaz�óne są w sródki 
dezynfekcji rąk. Nauczyciele zóbówiązani są póinstruówac ucznió w ó kóniecznósci dezynfekcji 
rąk pó przyjsciu ze swiez�egó pówietrza. Uczniówie dezynfekują ręce pód nadzórem nauczyciela 
swietlicy.

5. Śprzęty, zabawki, pómóce dydaktyczne, któ re wykórzystywane były pódczas póbytu 
ucznió w w swietlicy są dezynfekówane przez wyznaczóne ósóby zgódnie z Procedurą mycia 
zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

6. Nauczyciele swietlicy w miarę móz� liwósci pilnują, aby uczniówie unikali grómadzenia
się.

7. Nauczyciel swietlicy w przypadku stwierdzenia óbjawó w chóróbówych u ucznia 
wskazujących na infekcję dró g óddechówych zóbówiązany jest póstępówac zgódnie z Procedurą 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

8. W ókresie epidemii głó wna drógą kóntaktu z ródzicami/ópiekunami prawnymi 
ucznió w jest: telefón, e-mail, e-dziennik.

9. Osóba ódbierająca ucznia ze swietlicy nie móz�e wchódzic dó pómieszczenia, w któ rym
ódbywają się zajęcia swietlicówe. Uczen  ódbierany jest zgódnie z Prócedurą przyprówadzania i 
ódbierania ucznia ze szkóły.


