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REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY 

Szkoły Podstawowej Nr 22 

im. Marii Dąbrowskiej 

w Olsztynie 

Postanowienia ogólne 

Świetlica prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe art.103,105 (Dz. U. z 2017, poz.59), Rozporządzenie MEN z dn. 17 marca 2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli art. 7.1 (Dz. U. 

z 2017, poz. 649). 

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

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

Programie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej oraz w Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie. 

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego programu pracy i tygodniowych planów 

wychowawców świetlicy. 

Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły oraz Radę Rodziców. 

Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

 czas pracy rodziców/prawych opiekunów; 

 organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole. 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizycznych, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające 

prawidłowy rozwój oraz odrabianie lekcji. 

Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych i zespołach zainteresowań. 

Dzieci mają możliwość wyboru dowolnych zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz 

aktualnymi propozycjami wychowawców.  

Wychowawcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego przyjścia do 

momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.  

Cele i zadania świetlicy 

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

 opiekę i bezpieczeństwo przed i po zajęciach lekcyjnych; 

 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; 

 udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

 organizują właściwy i kulturalny wypoczynek; 

 promują zdrowy styl życia; 

 współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 



Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, odrabianie lekcji, tworzenie w miarę możliwości 

warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

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

 organizowanie spacerów i wycieczek; 

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 

 organizowanie konkursów, przedstawień, prezentacji i wystaw; 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów; 

 kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

 rozwijanie samodzielności; 

 współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym 

oraz instytucjami społecznymi; 

 organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej i 

sprawowanie dyżurów; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

Organizacja pracy świetlicy 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy organizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 

630 - 1700. Do prowadzenia zajęć przeznaczone są trzy sale świetlicowe. Nadzór pedagogiczny nad 

świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie 

powinna przekraczać 25 osób. 

Dzieci przebywające w świetlicy mogą w godz. 1100 - 1400 spożywać na stołówce szkolnej obiad. 

Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez 

nich osoby wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach dziecko 

może być odebrane przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do karty zgłoszenia, wyłącznie na 

podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.  

Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka. Po godz.17:00 

nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą 

odpowiedzialności za nie. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje 

dyrektora szkoły.  

Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone 

do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

Rodzic/prawny opiekun może wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy 

do domu z podaniem ściśle określonej godziny. 

Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą wracać do domu na telefoniczną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna; jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, a nie jest to wskazane w 

karcie uczestnika świetlicy, musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który 

wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 

Dziecko, które nie ukończyło siódmego roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy na 

pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna.  

Rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

do celów edukacyjnych. 

Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zapoznać się z wewnętrznym regulaminem świetlicy. 

Za samowolne opuszczenie świetlicy oraz szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność 

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.  

Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie 

pisemnej z datą i podpisem. 



Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicowy, 

zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami. 

Zasady kwalifikacji uczniów do świetlicy  

Kwalifikacja uczniów klas I – III do świetlicy odbywa się od 15 czerwca do 30 sierpnia każdego 

roku na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka (zał. nr 1). 

Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

na czas pracy rodziców, w dostępnej liczbie wolnych miejsc. 

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane: 

 imiona i nazwisko uczestnika; 

 datę urodzenia; 

 adres zamieszkania;  

 czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;  

 informację, kto odbierze ucznia ze świetlicy;  

 kontakt z rodzicami (tel. komórkowy prywatny, tel. do zakładu pracy opiekunów).  

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą wychowawcy świetlicy. Karty zgłoszenia do świetlicy 

przyjmowane są w świetlicy lub w sekretariacie szkoły. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy 

szkolnej zostaje ogłoszona w ostatnim dniu sierpnia. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do 

świetlicy, mają prawo odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji 

komisji kwalifikacyjnej. 

Struktura i dokumentacja świetlicy 

Struktura organizacyjna świetlicy to: 

 przewodniczący zespołu nauczycieli   

 wychowawcy świetlicy. 
 

Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

 organizowanie pracy świetlicy w danym roku szkolnym; 

 zapisywanie dzieci;  

 podział na grupy;  

 opracowanie harmonogramu uroczystości i konkursów odbywających się w świetlicy; 

 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych;  

 zapewnianie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej; 

 współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły  

i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy; 

 czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą 

świetlicy; 

 wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych; 

 dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym; 

 reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy; 

 realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły; 

 składanie sprawozdań z pracy zespołu.  

Wychowawcy świetlicy: 

 współpracują ze sobą w ramach zespołu nauczycieli świetlicy;  

 dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych;  

 tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i szacunku do drugiego człowieka;  

 tworzą warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz przestrzegania 

zasad współżycia społecznego;  

 tworzą warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego w miłej atmosferze;  



 aktywnie współpracują z rodzicami; 

 pełnią dyżury w stołówce; 

 opracowują roczny program pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy  

i miesięczne plany pracy poszczególnych grup wychowawczych;  

 systematycznie prowadzą dokumentację; 

 prowadzą zajęcia według roczny program pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy i 

planów miesięcznych; 

 sprawują opiekę i zapewniają bezpieczeństwo wychowankom; 

 rozwijają zainteresowania uczniów; 

 upowszechniają zasady kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków higieny oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia; 

 dbają o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy. 

  

Dokumentacja świetlicy 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:  

 roczny program pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy;  

 miesięczne plany pracy poszczególnych grup wychowawczych;  

 regulamin świetlicy; 

 ramowy rozkład dnia 

 dzienniki zajęć;  

 sprawozdania okresowe (dwa razy w roku jako podsumowanie pracy) dołączone do księgi 

protokołów szkoły;  

 protokoły posiedzeń zespołu nauczycieli świetlicy;  

 karty zgłoszeń dzieci do świetlicy;  

 strona internetowa. 

Wyposażenie świetlicy 

Świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację 

programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

 sprzęt audiowizualny; 

 przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych; 

 czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.; 

 sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. 

  

Warunki korzystania ze świetlicy  

Prawa uczestnika świetlicy 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 opieki wychowawczej; 

 bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy; 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

 rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć świetlicowych; 

 korzystania ze wszystkich pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy, udziału w zajęciach, 

konkursach i imprezach okolicznościowych organizowanych w świetlicy; 

 korzystania z pomocy wychowawcy przy odrabianiu zadań; 

 korzystania z organizowanych form dożywiania. 

Obowiązki uczestnika świetlicy 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 przestrzegania regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm; 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na 

stołówce;  

 respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy;  



 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które 

chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców); 

 przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela; 

 nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową; 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy;  

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;  

 dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 

Nagrody i wyróżnienia:  

 wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę; 

 pochwała przekazana opiekunom; 

 pochwała przekazana wychowawcy klasy. 

Kary: 

 upomnienie udzielone przez wychowawcę; 

 wpis do zeszytu korespondencji dzienniczka; 

 poinformowanie rodziców o niewłaściwym złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie); 

 nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy; 

 nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 

Współpraca z rodzicami: 

 bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy; 

 rozmowy telefoniczne; 

 pisemne informacje w zeszycie do korespondencji; 

 indywidualne spotkania z wychowawcami świetlicy. 

Współpraca z nauczycielami:  

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wszechstronnej opieki dzieciom wychowawcy 

świetlicy współpracują z nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole; 

 wychowawcy klas I- III zobowiązani są do zabrania uczniów ze świetlicy na 

rozpoczynające się lekcje oraz do odprowadzenia dzieci do świetlicy po skończonych 

lekcjach w danym dniu. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. w-f, 

religii, etyki, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów 

na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych lekcjach; 

 do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy zobowiązane są również osoby 

prowadzące zajęcia dodatkowe; 

 nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które np. nie uczestniczą w zajęciach 

religii, basenu lub nie wychodzą z klasą poza teren szkoły, zobowiązani są do 

przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy; 

 w sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w 

niej na prośbę rodziców; 

 jeżeli uczeń klas I - III skończył zajęcia, a nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, opiekę do 

momentu przyjścia rodziców/prawnych opiekunów zapewnia mu nauczyciel mający z nim 

ostatnią lekcję w danym dniu, w  przypadku, gdy nauczyciel prowadzi dalsze zajęcia z 

uczniami, przyprowadza dziecko do świetlicy podając nr kontaktowy do 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

Zał. nr 1 (do regulaminu) - karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 22 w Olsztynie 

 

Opracował 

zespół nauczycieli świetlicy 

 

 

 



Zał. nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  w SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 22  

w OLSZTYNIE na rok szkolny ……….......….. 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ucz. .…………………………………......................…………………, klasa………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………………………………………….....................………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………….....................…………………..………………… 

Telefon domowy: ………………………………………………………………………………………………………...................…....……………. 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy ………………………………....................………………………………………………………………... 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko: 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko: 

Telefon osobisty: Telefon osobisty: 

Telefon do pracy: Telefon do pracy: 

Godziny pracy: Godziny pracy: 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

 

Upoważnienie 

Ja…………………………………………………………………………… upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego  

          (imię i nazwisko rodzica, opiekuna) 

dziecka…………………………………………………………………………………. następujące osoby: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                          …………………………………………………                       

                                                                                                                               podpis rodzica 

 

W przypadku  odbierania dziecka przez inne osoby, nie wskazane w karcie zgłoszenia, wymagane jest 

jednorazowe pisemne upoważnienie rodzica/prawnego opiekuna dziecka.  

 



OŚWIADCZENIE1 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko…………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

świetlicy szkolnej o godzinie…………..... Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

 ………..………………………………  

podpis rodzica 

 

 

UWAGI I OPINIE RODZICÓW DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA, ZAINTERESOWAŃ, UZDOLNIEŃ. 

Dziecko jest alergikiem ………………………….............................……………………………………………………………………………. 

Dziecko ma problemy rozwojowo-zdrowotne ………………….…….............................……………………………………………..... 

………………...………………………………………………………………………………………………….............................…………………… 

Inne uwagi ………………………...……………………………………………………...………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………..............................………………… 

I. OŚWIADCZENIA: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w  

świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 22 zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

dotyczącym zbierania i przetwarzania danych osobowych dziecka i członków jego rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły. 

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 22 w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka i niekomercyjne rozpowszechnianie (także na stronie internetowej 

szkoły) pracy plastycznej dziecka. 

 

Olsztyn, dnia………………………..     ...................................................................................... 

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

II. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Olsztynie 

 Komisja na posiedzeniu w dniu ………………………20……………..r. 

a) zakwalifikowała dziecko ……………………...................................................…………………………………………. 

od dnia…………….........….....……. r. do korzystania ze świetlicy w godzinach ….…………………………………… 

b) nie zakwalifikowała dziecka ……………………............………………………………………………………………………….. 

z powodu …….......………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis przewodniczącego Komisji      Podpisy członków Komisji 
 

 

Olsztyn, dnia ……………………….......……… 

                                                           
1 Jeśli dziecko nie będzie samodzielnie opuszczało świetlicy  puste miejsca prosimy wypełnić kreskami.  


