
Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otmicach 

 
§ 1 

 
1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 

2. Do głównych zadań świetlicy należą: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły, 

2) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy 

w nauce, 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

4) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych. 

3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

2) możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, 

zainteresowania, 

3) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, 

4) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej, 

5) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

6) pomoc w nauce i odrabianiu zadań, 

7) prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy, 

8) współpraca z wychowawcami klas, w zakresie realizacji zadań opiekuńczych 

i wychowawczych szkoły, 

9) rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji, 

10) umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki. 

4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również uczniów, którzy nie zostali 

zapisani do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas. 

5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, 

spektakle i inne. 

6. Zadania wychowawców świetlicy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy, 

2) zapewnienie opieki  w trakcie odprowadzania i przyprowadzania uczniów do /z autobusu, 

3) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 

4) współpraca z rodzicami uczniów, 

5) realizowanie zadań ujętych w planie pracy  świetlicy, 

6) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych, 

7) włączanie się w realizację Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. 

§ 2 

  

1. Ze świetlicy korzystają Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach: 

1) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo, 

2) dzieci dojeżdżające do szkoły, 



3) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych. 

2. Świetlica szkolna  czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30, 

odpowiednio do potrzeb zgłoszonych przez rodziców w kartach zgłoszenia. 

3. Świetlica szkolna  czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w planie 

lekcji obowiązującym w danym roku szkolnym. 

4. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka. 

5. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców. 

§ 3 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów: 

1) na wniosek rodziców, 

2) na wniosek wychowawcy. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów na podstawie Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy. Powyższa Karta stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. (załącznik nr 1) 

3. O przyjęciu ucznia do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Zespołu w porozumieniu 

z wychowawcami. 

4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy jest zobowiązany do: 

1) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

2) przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy, 

3) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 

4) aktywności podczas zajęć, 

5) kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej, 

6) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek 

i kolegów, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

8) każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie 

z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej, 

9) dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach, 

10) dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku. 

§ 4 

  

1. Nauczyciele pracujący w świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowują roczny 

plan zajęć świetlicowych. 

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

i Profilaktycznym i koncepcją pracy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. 

3. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie 

Planu pracy świetlicy. 



4. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku 

szkolnego. 

§ 5 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych lub kołach zainteresowań. 

2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś koła tworzą wychowankowie 

o zbliżonych zainteresowaniach. 

3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

  

§ 6 

  

1. Świetlica szkolna  może organizować imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie 

z Programem Wychowawczym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami 

klas. 

2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, 

wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wychowawcy świetlicy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę. 

§ 7 

1. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani 

z regulaminem   świetlicy i stołówki szkolnej. Rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania 

i wyrażają zgodę na jego przepisy. 

2. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u nauczyciela świetlicy dłuższe nieobecności dziecka, np. 

choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka. 

3. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie 

zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka 

przez inne niż wskazane osoby). 

4. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoja obecność 

u wychowawcy. 

5. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego 

osobę. 

6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.30, wychowawcy kontaktują się 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po 

konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na 

rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. 

W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu  z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

w uzasadnionych przypadkach, wychowawcy mogą pozostawić dziecko w szkole pod opieką 

pań sprzątających salę świetlicy lub poinformować najbliższy komisariat policji. 



§ 8 

  

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele szkoły zgodnie z aktualnym arkuszem 

organizacyjnym. 

2. Pracownicy administracyjni: intendentka. 

3. Pracownicy obsługi: kucharka i pomoc kuchenna. Ww. pracownicy zatrudnieni są zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

4. Liczbę ww. pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ 

prowadzący szkołę. 

§ 9 

  

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) regulamin świetlicy, 

2) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

3) tygodniowy rozkład zajęć, 

4) dzienniki zajęć, 

5) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, 

6) sprawozdania z działalności świetlicy, 

 

§ 10 

  

1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może 

odbywać się wyłącznie za zgodą   wychowawców świetlicy. 

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 pracy świetlicy należy zgłaszać Dyrekcji Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach. 

 

§ 11 

Organizacja pracy świetlicy w okresie pandemii 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie                  

lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów                

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                   



i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

 

4. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 

5. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                                 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz                                   

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie 

powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

7. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny 

lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka  do świetlicy. 

 

8. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i 

sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 

9. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć świetlicowych mogą 

znajdować się  na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

 

10. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, 

pluszaków etc). 
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