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                                                                                                      Załącznik do 

                                                                                                      Zarządzenie Nr ….… / 2017/ 2018  

z dnia …..……… 2018r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych 

statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia 

praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego  

(Dz. U. z dnia 28 lipca 2017 r., poz. 1451) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 27 marca 

2017 r.,  

poz. 649) 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

 

§1   

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub 

inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

Świetlica realizuje cele i zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły wynikające z przepisów prawa 

oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i rozwoju 

zdrowia. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie ich pobytu w świetlicy;  

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej;  

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych;  

4) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;  

5) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, racjonalnego spędzania czasu wolnego;  

6) wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia. 

§2 

Zadania nauczyciela świetlicy określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja  

w Żyrardowie. 

§3 

Uczniowie przebywający w świetlicy mają w szczególności prawo do: 

1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy; 

2. korzystania z pomocy nauczyciela świetlicy podczas odrabiania zadań domowych; 
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3. korzystania z zabawek, gier i innych pomocy znajdujących się w pomieszczeniu świetlicy. 

4. Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek przestrzegać zasad dotyczących: 

5. bezpieczeństwa pobytu w świetlicy;  

6. kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie; podstawowych zasad higieny;  

dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

§4 

Wobec uczniów uczęszczających do świetlicy mogą być stosowane nagrody i kary określone w 

statucie szkoły. 

   §5 

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej 

1. Do świetlicy szkolnej uczniowie zapisywani są przez rodziców corocznie w pierwszym tygodniu 

września. W wyjątkowych sytuacjach na świetlicę można przyjąć dziecko również w innym 

terminie. 

2. W celu zapisania dziecka do świetlicy rodzice wypełniają kartę zgłoszenia, która zawiera 

informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy, sposobie powrotu dziecka ze szkoły do domu, 

osobach upoważnionych przez rodzica do odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. Karę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wydają nauczyciele świetlicy. 

4. Rekrutacji dzieci do świetlicy dokonuje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna. 

5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I - III, w tym w 

szczególności dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 

a także ze środowisk zaniedbanych. 

6. Z opieki świetlicy korzystają również uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii,  

w czasie trwania tych zajęć. 

7. W uzasadnionych przypadkach opieką świetlicową zostają objęci również uczniowie skierowani do 

świetlicy szkolnej z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający  

na zajęcia lekcyjne bądź rodziców (prawnych opiekunów) bez karty świetlicowej. 

                                  §6 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1. Świetlica szkolna działa nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00.  

2. Świetlica zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą prowadzoną w grupach 

wychowawczych. Liczebność grupy nie może być większa niż 25 uczniów.  

3. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy. 

4. Zajęcia w świetlicy szkolnej organizowane  sązgodnie z ramowym rozkładem dnia: 

    7.30 – 8.45 –     zajęcia opiekuńcze – własna aktywność dzieci 

8.45 – 10.00 –   pomoc dzieciom w nauce / gry i zabawy według zainteresowań dzieci 

10.00 – 10.30 – drugie śniadanie 

10.30 – 12.00 – zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy 

12.00 – 13.00 – przygotowanie do obiadu, obiad, odpoczynek po obiedzie 

13.00 – 14.00 - zabawy i gry sportowe; spacery, wycieczki 
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14.00 – 15.30 – zajęcia tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy  

    15.30 – 17.00 – zajęcia opiekuńcze - gry i zabawy według zainteresowań dzieci; pomoc dzieciom 

w nauce;  porządkowanie gier i zabawek w sali                             

                                                     

                                                                  §7 

Odbieranie uczniów ze świetlicy szkolnej 

1. Uczniowie klas I - III odbierani są ze świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych  

opiekunów) lub inne osoby pisemnie przez nich upoważnione.  

2. Uczniowie mogą wracać do domu samodzielnie, jeżeli rodzice (prawni  

opiekunowie) wyrazili taką wolę na piśmie. 

§8 

1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy szkolnej przez pełnoletniego opiekuna, 

wskazanego przez rodziców (prawnych opiekunów) w karcie zgłoszenia (po zakończeniu zajęć) 

dyżurujący wychowawca powinien: 

1) zadzwonić do rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby pisemnie przez nich 

upoważnionej do odbioru dziecka. 

2) w przypadku braku kontaktu z opiekunami należy powiadomić o zaistniałej sytuacji 

dyrektora szkoły, a także policję.  

2. Jeżli nauczyciel z całą pewnością oceni, że ma do czynienia z opiekunem pod wpływem 

alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, podejmowane są następujące czynności:  

1) odmowa wydania dziecka osobie, która się po nie zgłosiła, z jednoczesnym powiadomieniem 

dyrektora szkoły; 

2) próba nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub z inną osobą upoważnioną do odbioru 

dziecka; 

3) w sytuacji, gdy nie ma innej osby, która mogłaby odebrać dziecko, należy powiadomić 

policję; 

4)  zorganizowanie spotkania z rodzicami w celu wyjaśninia zaistniałej sytuacji i podjęcia 

kroków naprawczych. 

§9 

Postanowienia końcowe 

Wychowawcy świetlicy zapoznają wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) 

z niniejszym regulaminem na początku każdego roku szkolnego przy zgłoszeniu dziecka  

do świetlicy szkolnej. 


