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§ 1 

Podstawa prawna 

1. art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. 2020 poz. 1604). 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych 

w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według: rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę 

potrzeb i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. 

§ 3 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Głównym celem świetlicy jest: 

1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych. 

2. Tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych. 

2. Tworzenie warunków do nauki własnej, odrabianie lekcji samodzielnie, a także w razie potrzeby  

z pomocą nauczyciela. 

3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

4. Współpraca z biblioteką szkolną. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym 

w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

6. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

7. Organizowanie w terenie oraz w pomieszczeniach szkoły codziennych gier i zabaw ruchowych 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. 

8. Integrowanie uczniów w zespole. 

9. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

10. Opieka w stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłku oraz pomoc w organizacji wydawania 

posiłku. 

§ 4 

Procedura korzystania ze stołówki szkolnej 

1. Przed skorzystaniem z posiłku uczniowie muszą umyć ręce wodą z mydłem. 

2. W miejscu, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. Uczniowie zachowują 

dystans przy oddawaniu talerzy. 

3. Opiekę nad uczniami podczas posiłku sprawują dyżurujący na stołówce wychowawcy świetlicy. 

 



 

§ 5 

Ogólne zasady pracy świetlicy 

 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 17:00 

2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się wyłącznie, na podstawie 

poprawnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY (załącznik nr 1) przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składanego corocznie w sekretariacie szkoły.  

3. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach, podstawowa w maju oraz uzupełniająca we wrześniu.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych zawartych w Karcie zgłoszenia 

ucznia do świetlicy szkolnej. 

5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja złożona z dyrektora/ 

wicedyrektora i nauczycieli - wychowawców świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.  

6. Do świetlicy przyjmuje się: uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących,  

7. W uzasadnionych wypadkach w miarę wolnych miejsc ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie 

klas IV – VIII, o przyjęciu na świetlicę decyduje dyrektor. 

8. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom klas I-III zwolnionych z lekcji: 

1. religii,  

2. basenu,  

3. zajęć specjalistycznych,  

4. oczekującym na dodatkowe zajęcia. 

9. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły  

z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekający na lekcje. 

10. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy do 25 

osób, w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do 20. 

11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza świetlicą, np. w: bibliotece, sali forum, sali zabaw, poza 

szkołą (place zabaw na osiedlu). 

12. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, ruchowe 

i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.  

13. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie szkoły są odbierani 

ze świetlicy przez prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach odprowadzani do świetlicy. 

14. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.  

15. W świetlicy obowiązuje Ramowy rozkład dnia. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności  

i propozycje działań wychowanków zależnie m.in.: od bieżących warunków organizacyjnych, 

liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły (sala forum, sala zabaw). 

16. Zrealizowane działania opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są wpisywane w dzienniku 

elektronicznym zajęć świetlicy.  

17. Składka na potrzeby świetlicy szkolnej jest corocznie ustalana przez Radę Rodziców.  

18. Pieniądze ze składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć 

plastyczno–technicznych, zabawek, gier, nagród konkursowych. 

19. W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia. 

20. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy 

przedmioty osobiste uczniów np.: telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, PSP, elektronicznych 

zabawek itp. 

21. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (rejestrowanie filmów, robienie 

zdjęć, odtwarzanie muzyki, granie w gry), a ewentualną potrzebę telefonicznego kontaktu z rodzicem/ 

prawnym opiekunem, dziecko zgłasza wychowawcy świetlicy. 



22. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować 

 z opieki świetlicy, składając pisemną rezygnację do dyrektora w sekretariacie szkoły. 

23. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu 

dziecka w świetlicy.  

24. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone 

przez swoje dziecko.  

25. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do respektowania regulaminu świetlicy.  

§ 6 

Odbiór dziecka ze świetlicy 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, którzy ukończyli 7 lat mogą podjąć decyzję o samodzielnym 

powrocie dziecka do domu, biorąc tym samym całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

w drodze do domu. Postępowanie to jest zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym zgodnie, z którymi 

dziecko po ukończeniu 7 lat może samo poruszać się po drodze. Dziecko sześcioletnie może poruszać 

się po drodze jedynie w asyście osoby, która ukończyła 10 lat. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie na piśmie wyrażają zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko 

świetlicy w określonym czasie lub pisemnie mogą upoważnić inną osobę do odbioru dziecka  

ze świetlicy. Jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy 

(załącznik nr 2). 

3. O wszystkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy rodzice/prawni opiekunowie 

muszą bezzwłocznie powiadomić wychowawców świetlicy w formie pisemnej. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej. 

Przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 6.30 i punktualnego 

odbierania do godz. 17.00.  

5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy wychowawca pełniący dyżur podejmuje następujące 

czynności: 

1. Próbuje telefonicznie skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami; 

2. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu wychowawca powiadamia o zaistniałym fakcie 

Dyrektora szkoły i próbuje dalej skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi; 

3. Gdy mimo podjętych prób kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami pozostają oni nieosiągalni 

o godzinie 17:30 wychowawca zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, dziecko do chwili 

zgłoszenia się rodziców pozostanie pod opieką wychowawcy i funkcjonariusza; 

4. Gdy, pomimo wcześniejszych upomnień, po raz trzeci dziecko zostanie odebrane po godzinie 

17.00,  będzie skreślone z listy dzieci objętych opieką świetlicy; 

5. Każdorazowe niepunktualne odebranie dziecka skutkuje odnotowaniem informacji w dzienniku 

elektronicznym oraz zgłoszeniem tego faktu przez lidera wychowawców świetlicy do pedagoga 

szkolnego, który w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, podejmuje odpowiednie czynności. 

6. W przypadku powtarzającego się nieodbierania dziecka ze świetlicy o wyznaczonej godzinie dyrektor, 

działając na podstawie art. 572 §1 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, 

powiadomi sąd opiekuńczy o niewywiązywaniu się przez rodziców z obowiązków wynikających  

z art. 95 i art. 96 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, określających obowiązki rodziców względem 

dziecka. Punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy mieści się w zakresie obowiązków wynikających  

z wykonywania władzy rodzicielskiej, zgodnie z art. 95 §1, art. 96 §1 Ustawy Kodeks Rodzinny 

i Opiekuńczy rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek wykonywania pieczy nad 

dzieckiem oraz troszczenia się o jego rozwój. Jeżeli niewywiązywanie się z tego obowiązku przez 

rodziców ma charakter permanentny, dyrektor szkoły zawiadamia sąd opiekuńczy o niewłaściwym 

wykonywaniu obowiązków rodzicielskich – art. 572 §1 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 



§ 7 

Prawa i obowiązki uczniów przebywających na świetlicy: 

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej ma prawo do:  

1. opieki,  

2. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

4. udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 

5. pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

6. pomocy w nauce (odrabianie lekcji), 

7. otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, 

8. korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, 

przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, 

9. poszanowania swojej własności. 

2. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1. Zgłoszenia swojego przyjścia do świetlicy u wychowawców świetlicy; 

2. Zgłoszenia każdorazowej potrzeby wyjścia ze świetlicy u wychowawców świetlicy (np.: do toalety, 

innego pomieszczenia świetlicy); 

3. Udziału w zajęciach; 

4. Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi - wychowawcy 

świetlicy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców); 

5. Zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach, dbania o wystrój świetlicy; 

6. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 

7. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce; 

8. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 

9. Przestrzegania podstawowych zasad higieny; 

10. Respektowania poleceń nauczyciela - wychowawcy świetlicy; 

11. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu potrzebne do zajęć szkolnych  

w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba  

o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną 

na plecki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy 

nie odpowiadają za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych zasad; 

12. Przestrzegania ustalonych zasad zachowania w świetlicy. 

3. Nagrody i wyróżnienia:  

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez nauczyciela - wychowawcę. 

2. Pochwała ustna przekazana rodzicom/prawnym opiekunom. 

3. Pisemna pochwała w dzienniku elektronicznym świetlicy. 

4. Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka. 

4. Kary: 

1. Upomnienie, nagana udzielona przez nauczyciela - wychowawcę w obecności wszystkich uczniów. 

2. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o złym zachowaniu w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie w dzienniku elektronicznym świetlicy. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

5. Obniżenie oceny zachowania na wniosek nauczyciela - wychowawcy świetlicy. 

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania ZASAD ZACHOWANIA SIĘ 

W ŚWIETLICY (załącznik nr 3).  



6. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/prawnym opiekunom 

dziecka. 

§ 8 

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy 

 

1. Bezpośredni nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor ds. klas I-III. 

2. Dyrektor określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli - wychowawców świetlicy. 

3. Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej:  

1. prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość 

i wyniki tej pracy,  

2. może wnioskować na Radzie Pedagogicznej o obniżenie oceny zachowania uczniom łamiącym 

Zasady zachowania się uczniów w świetlicy, 

3. odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,  

4. zapewnia pomoc dzieciom będącym pod jego opieką w odrabianiu lekcji, a także zapewnia 

możliwość udziału w zajęciach tematycznych, 

5. bierze udział w opracowaniu: rocznego plan pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań 

z działalności świetlicy,  

6. realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia 

z dziećmi, 

7. systematycznie prowadzi elektroniczny dziennik zajęć świetlicy,  

8. zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania się w świetlicy oraz monitoruje 

ich przestrzeganie, 

9. dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym. 

§ 9 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Kontakt bezpośredni.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia, dzienniku elektronicznym świetlicy (pochwały, uwagi). 

4. Zebrania z rodzicami uczniów klas I na początku roku szkolnego. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

 


