
 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU  

  
  

  
  

§ 1 

  
Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności 
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 
opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy.  
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy. 

§ 2 

 
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

Cele i zadania świetlicy 

  
•        Zorganizowaną opiekę wychowawczą; 
•        Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i 

rozwijania własnych zainteresowań; 
•        Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie; 
•        Rozwijają zainteresowania oraz zdolności; 
•        Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej; 
•        Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem 

lokalnym; 
•        Sprawują opiekę nad bezpieczeństwem w trakcie spożywania posiłków. 

 
2. Do zadań świetlicy należy: 

•         organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

•         organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny; 

•         odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 
•         stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia 
codziennego; 

•         upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higienicznych  
oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

•         rozwijanie samodzielności; 
•         współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami 

społecznymi; 
•         organizowanie dożywiania; 
•         zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej 



wymienionych zadań. 
§ 3 

Założenia organizacyjne

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-17:30; 

 
 

2. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy są obowiązani do przyniesienia wyprawki 
świetlicowej (materiały plastyczne). 
3.Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy do godz. 17:30.  
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń oraz 
kart informacyjnych, które wypełniają rodzice; 
5. Dziecko uczęszczające na zajęcia świetlicowe nie może być odbierane przez 
osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców na wyjście dziecka z niepełnoletnim 
rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze 
świetlicy); 
7. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców; 
8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze 
świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy; 
9. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez 
dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą 
i podpisem; 
10. Dzieci nie będą zwalniane do domu na telefoniczne prośby rodziców; 
11. Dziecko nie może opuścić świetlicy bez zgody nauczyciela; 
12. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. 
13. Za rzeczy zniszczone w świetlicy odpowiadają materialnie rodzice  
14. Za rzeczy zgubione przez dziecko świetlica nie ponosi odpowiedzialności; 
15.W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów 
komórkowych oraz innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu; 
16. Nauczyciel sprawuje opiekę nad grupą dzieci liczącą maksymalnie 25 osób; 
17. Każdy z rodziców jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy. 
  

§ 4 

  
Wychowankowie świetlicy 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów rodziców pracujących; 
2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej 
przez dyrekcję szkoły; 
3.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

• wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 
• korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 
• wpływania na planowanie pracy w świetlicy;. 

4. Uczeń  przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 
• systematycznego udziału w zajęciach; 
• dbania o porządek i wystrój świetlicy; 
• poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 
• kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie 

pobytu na stołówce; 
• respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy; 
• przestrzegania regulaminu świetlicy. 



§ 5 

Nagrody i wyróżnienia 

Nagrody i kary 

•        pochwała wychowawcy w obecności uczniów świetlicy; 
•        pochwała na zebraniu z rodzicami; 
•        pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły podstawowej; 
•        dyplom uznania. 

  
Kary 

•        ustne upomnienie wychowawcy; 
•        nagana wychowawcy wobec grupy świetlicowej; 
•        pisemne upomnienie wychowawcy świetlicy z powiadomieniem rodziców. 
•        pisemna nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców. 

  
                                                                                 
 

  
§ 7 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora 
szkoły na początku roku szkolnego; 

Dokumentacja świetlicy 

2. Tygodniowy rozkład zajęć; 
3. Ramowy rozkład dnia; 
4. Plan pracy świetlicy szkolnej; 
5. Dziennik zajęć; 
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej; 
7. Karty informacyjne dzieci zapisanych do świetlicy; 
8. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej; 
9. Regulamin świetlicy.  

 

http://www.sptluszcz.pl/swietlica_kart_zgl.htm�
http://www.sptluszcz.pl/swietlica_kart_inf.htm�


  
KARTA INFORMACYJNA 

1. Nazwisko i imię dziecka:………………………………………………………………… 
2. Klasa:…………………. 
3. Numery telefonów kontaktowych: 
        a) rodzice)……………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………. 
        b) inne osoby…………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………. 
4. Czas pobytu dziecka w świetlicy 
  

Dzień tygodnia Godziny 
od Do 

Poniedziałek     
Wtorek     
Środa     

Czwartek     
Piątek     

 
5. Informacje o samodzielnych powrotach (dotyczy dzieci, które skończyły 7 r. ż) 
Ja niżej podpisana/y…………………………. wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego 
dziecka………………………........................... z kl. …………do domu. 
Proszę wysłać dziecko samodzielnie powracające do domu: 

Dzień tygodnia Godzina 
Poniedziałek   

Wtorek   
Środa   

Czwartek   
Piątek   

 
…………………………………………. 

Data i podpis matki ,ojca  
 
6. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzice: 
Oprócz rodziców dziecko będzie odbierane przez (wyłącznie osoby pełnoletnie): 
LP. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i numer 

dowodu  osobistego 
1.       
2.       
3.       
4.       
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do 
świetlicy  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (dotyczy osób upoważnionych 
przez rodziców do odbioru dziecka): 
 
1……………………………………….                                          2……………………………………… 
 
3……………………………………….                                          4……………………………………….. 
Zmiany dotyczące przebywania dziecka w świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka należy 
zgłaszać w formie pisemnej do wychowawców świetlicy. 

Rodzice (prawni opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko, które w wyznaczonych godzinach 
opuszcza samodzielnie świetlicę lub pod opieką osób upoważnionych. 

Dzieci nie będą zwalniane do domu na telefoniczne prośby rodziców. 

…………………………………………. 
Data i podpis matki ,ojca  



  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka)………………………………....................……... 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU 
 

ur. dn. …………………..r. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym…………………………….. 
I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 
Imiona i nazwiska rodziców …………………………………………... 
  
  MATKA  OJCIEC  
Nazwa zakładu pracy 
 
  

    

Godziny pracy 
  

    

Telefon do zakładu pracy 
  

    

Telefon kontaktowy 
  

    

  
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, wady rozwojowe, 
alergie, itp………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………… 
II. Zobowiązanie rodziców 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, 
że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

..………………………………………………… 
Data i podpis matki, ojca 

III. Informacja o ochronie danych osobowych 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., 
poz. 926 z późniejszymi zmianami) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu 
realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych  szkoły. 
Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, także uaktualniania i 
sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z 
prawem. 

 ………………………………………… 
Data i podpis matki, ojca 

  
IV. Zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. 

                                                                                       ………………………………………… 
Data i podpis matki, ojca  

 Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00-17:30. 
Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 17:30. 
 

.………………………………………… 
Data i podpis matki, ojca  



 


