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REGULAMIN ŚWIETLICY 

W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15  

IM. JANA PAWŁA II  

W LUBLINIE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. 

PRAWO OŚWIATOWE ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. 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 profilaktyki oraz w programie wychowaw-

czym szkoły.  

3. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w Lublinie, którzy       

muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w 

szkole. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. 

5. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu 

zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły. 

6. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w 

miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  

8. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.  

 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wycho-

wawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz od-

powiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej 

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomiesz-

czeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

3) Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  uzdolnień 

4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego 

5) Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia 

6) Pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na obiad) 

7) Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specja-

listami zatrudnionymi w szkole 

3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:  

1) Zajęcia dla dzieci niebędących wychowankami świetlicy 

2) Imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne) 

3) Imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.) 

4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opie-

kuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy. 
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5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora 

Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie. 

6. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być 

ustne.  

 

§ 3 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6:30  do godz. 17.00. 

3. Podczas dni nauki szkolnej wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie funk-

cję opiekuńczo-wychowawczą. 

4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie 

wypełnionej przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świe-

tlicy”.  

5. Zapisy do świetlicy odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach czerwca (poprzedniego roku 

szkolnego) i do 10 września bieżącego roku szkolnego dla osób, których sytuacja życiowa 

uległa zmianie. 

6. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane. 

7. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia 

dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa. 

8. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, jednak tylko 

w godzinach ich trwania. 

9. Do świetlicy uczniowie przychodzą w obuwiu zmiennym i bez kurtek. 

10. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą 

przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy. 

11. Uczniowie klas I  i II przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o określonych go-

dzinach zajęcia, zabierani są na nie przez nauczycieli, z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po 

skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej także tylko pod opieką swoich nauczy-

cieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć. 

12. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im 

przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy. 

13. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z 

rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

14. Na początku roku szkolnego powołuje się Radę Świetlicy, w skład której wchodzi dwoje ro-

dziców uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej. Rada współpracuje z wychowawcami świe-

tlicy w sprawach dotyczących planowania wydatków z funduszu świetlicowego. 

15. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy” 

układanego przez wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora 

szkoły. 

16. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawar-

tymi w Statucie Szkoły. 

17. Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez wy-

chowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej. 

18. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez 

nich upoważnione na piśmie. 

19. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upo-

ważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest zobo-

wiązana do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. 

20. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

21. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: 
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a. samodzielnych wyjść ucznia do domu, 

b. odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun, 

c. oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu. 

22. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkol-

nej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach. 

23. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu 

z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpo-

wiednim organom – policja i umieszczone w Policyjnej Izbie Dziecka. 

24. O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powia-

damiani przez rodziców/prawnych opiekunów, wychowawców klas lub innych nauczycieli 

naszej szkoły. 

25. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów 

piśmie. 

26. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych o zwolnieniu 

ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

27. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę rodzi-

ców/prawnych opiekunów. 

28. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona tele-

fonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy. 

29. W nagłych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie niemogący osobiście odebrać ucznia ze 

świetlicy, zobowiązani są o tym fakcie poinformować telefonicznie wychowawcę świetlicy 

oraz przekazać mu informację, kto zgłosi się do świetlicy po odbiór ich dziecka. 

30. Rodzice/prawni opiekunowie odbierający dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po lek-

cjach powinni zawiadamiać o tym nauczyciela w świetlicy. 

31. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

32. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

33. Wychowawcy mają służbowy zakaz zwalniania dzieci  na prośbę telefoniczną. 

 

§ 4 

Zasady postępowania wobec rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych zgłaszają-

cych się po odbiór dziecka w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że po dziecko zgłosił się rodzic/opiekun prawny będący pod 

wpływem alkoholu/ środków odurzających, ma prawo odmówić wydania dziecka ze świetlicy 

szkolnej. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem takiej osobie.  

2. Nauczyciel zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby dziecko zostało odizolowane od 

rodzica/ opiekuna prawnego i pozostało pod opieką nauczyciela i niezwłocznie powiadamia 

o sytuacji  wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora. 

3. Nauczyciel podejmuje próbę skontaktowania się z drugim rodzicem/opiekunem prawnym lub 

osobami pełnoletnimi wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka. 

4. W sytuacji, gdy drugi rodzic lub upoważniona na pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, 

rodzic może jednorazowo wskazać ( upoważnienie ustne) inną pełnoletnią osobę, podając jej 

dane. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód 

osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go. 

5. Jeżeli osoba nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających odmawia opuszczenia 

szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub środ-

ków odurzających - musi to udowodnić ( poddać się dobrowolnie badaniu alkomatem przez 

policję, wezwaną uprzednio przez pracownika szkoły za zgodą dyrektora szkoły). 

6. W przypadku agresywnego zachowania rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciel natychmiast 

powiadamia policję. 
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7. Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły a ponadto nie można skontakto-

wać się z innym opiekunem dziecka, należy powiadomić odpowiednie instytucja uprawnione 

do opieki nad dzieckiem w w/w. sytuacji (Pogotowie Opiekuńcze). 

8. W przypadku, gdy sytuacja zdarza się kolejny raz dyrektor powiadamia o zdarzeniu Sąd Re-

jonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich a także terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej. 

9. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:  

1) zorganizowanej opieki wychowawczej, 

2) życzliwego traktowania, 

3) poszanowania godności osobistej, 

4) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, 

5) zgłaszania własnych propozycji zabaw, 

6) korzystania z wyposażenia świetlicy, 

7) pomocy przy odrabianiu lekcji, 

8) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

9) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia 

swojej obecności wychowawcy, 

10) przestrzegania regulaminu świetlicy,  

11) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, 

12) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

13) pomagania młodszym kolegom, 

14) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

15) dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

16) stosowania się do poleceń wychowawców, 

17) aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

18) odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach, 

19) informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które 

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

jaśnienia swojej nieobecności. 

20) Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "ABC wychowanka świetlicy" i zasad do-

brego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się 

kary. 

 

§ 6 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

 

1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, 

dyplom, list gratulacyjny. 

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, 

działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i 

inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla 

innych. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych 

członków społeczności szkolnej. 

4. Nagrody:  

 

1) Wyróżnienie - pochwała wobec grupy 

2) Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy 
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3) Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom) 

4) Umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wy-

chowankami na początku każdego roku szkolnego 

5) Pochwała pisemna w dzienniczku ucznia 

6) Dyplom 

7) Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego 

8) List gratulacyjny 

9) Nagroda rzeczowa 

10) Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej 

11) Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "ABC wychowanka świetlicy" i zasad dobrego 

zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. 

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów cza-

sowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych. 

7. Karą może być upomnienie, uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami. 

8. Kary: 

1) Upomnienie ustne na forum grupy 

2) Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów) 

3) Umieszczenie informacji o niewłaściwym zachowaniu na tablicy informacyjnej w świe-

tlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego 

4) Uwaga pisemna w dzienniczku ucznia 

5) Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy 

6) Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły 

7) Usunięcie dziecka ze świetlicy 

9. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i 

innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzi-

cami, kar, interwencji psychologa, pedagoga) może być usunięty  z  listy wychowanków  

świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wycho-

wawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie 

usuniętego ze  świetlicy mogą po raz kolejny  starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy 

dopiero w następnym roku szkolnym 

 

§ 7 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzi-

cami. 

2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie 

i opieka nad naszymi uczniami. 

3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wy-

miana informacji na temat postaw i zachowań uczniów. 

4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby 

rozwiązywania zaistniałych problemów. 

5. Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.  

 

§ 8 

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy 

 

1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłosze-

nia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyj-

nych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym. 
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2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wycho-

wawczej. 

3. Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.  

4. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy. 

5. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas  o funkcjonowaniu 

dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z 

zachowania. 

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia 

się pielęgniarkę. Od decyzji pielęgniarki zależy dalsze postępowanie.  

7. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz rodzicami. 

8. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.  

 

§ 9 

Dokumentacja pracy świetlicy 

 

1. Dzienniki zajęć. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Miesięczne plany pracy świetlicy. 

4. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne. 

5. Regulamin świetlicy szkolnej. 

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

7. Strona internetowa świetlicy szkolnej. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy 

na początku roku szkolnego. 

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz 

w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy. 

3. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy 

z dyrektorem szkoły. 

4. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

5. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, bibliotece szkolnej, sekretaria-

cie i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy. 

6. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regula-

minu. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy 

świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły. 

 

  

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.  

  

 


