
Regulamin świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 5 

im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie 

 

§1 

Postanowienia ogólne. 

 Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły.  

1. Szczegółowe zadania realizowane w świetlicy szkolnej określone są w Planie 

dydaktyczno-wychowawczym opracowanym na dany rok szkolny oraz Miesięcznych 

rozkładach planu zajęć. 

2. Każdy uczeń zapisany do świetlicy szkolnej oraz jego rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

§2 

Cele i zadania świetlicy.  

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom klas I-III, którzy muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów prawnych, 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki 

w szkole. W przypadku wolnych miejsc ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas 

IV (na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych skierowaną do Dyrektora Szkoły). 

 

Do zadań nauczycieli świetlicy należy: 

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

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. 

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć   

w tym zakresie. 

4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie. 

6. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, w celu prowadzenia jednolitej linii 

postępowania wychowawczego. 



7. Sprawowanie opieki nad uczniami spożywającymi obiad w stołówce szkolnej. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

9. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

 

§3 

Organizacja pracy w świetlicy. 

1. Świetlica szkolna obejmuje opieką wychowanków w godz. 6.30 - 17.00, którzy przed 

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu zgłosili się do świetlicy i zostali odnotowani 

na liście obecności. 

2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły. 

3. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie 

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, którą wypełniają rodzice/opiekunowie 

prawni.      

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może dokonać skreślenia z listy wychowanków 

w przypadku częstego łamania regulaminu świetlicy, po konsultacjach 

z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawcą klasy i pedagogiem. 

5. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczno-

opiekuńczo-wychowawcze. 

6. W dni wolne od zajęć dydaktycznych organizowane są zajęcia świetlicowe dla dzieci, 

których rodzice/opiekunowie prawni złożyli do Dyrektora Szkoły Wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego o zapewnienie opieki świetlicowej podczas dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych. 

7. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

8. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie 

więcej niż 25 uczniów. 

9. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w salach nr 15, 29, 30 i 106, a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się według wcześniej ustalonego planu, każdy 

podopieczny ma obowiązek w nich uczestniczyć. 

11. Dzieci zostawiają plecaki w wyznaczonym miejscu w świetlicy. 

12. Uczeń  nie przynosi ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, książek oraz zabawek. 

13. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń 

mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi. 



W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem/opiekunem uczeń powinien zgłosić ten 

fakt wychowawcy świetlicy. 

14. Każdy wychowanek świetlicy powinien posiadać własne przybory: kredki/flamastry, 

nożyczki, klej. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą. 

15. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe są zabierani ze świetlicy przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po ich skończeniu są odprowadzani do 

świetlicy. 

16. Nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicy zapoznają je z zasadami 

bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w placówce. 

17. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska lub placu zabaw, po skorzystaniu 

z toalety), ochrona podczas kichania/kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. Uczeń korzysta z dystrybutora wody tylko pod nadzorem wychowawcy świetlicy. 

19. Uczniowie przebywający w świetlicy spożywają obiad pod opieką nauczyciela 

w stołówce szkolnej według wcześniej ustalonego harmonogramu. Dzieci zobowiązane 

są do codziennego noszenia kart elektronicznych na podstawie których wydawane są 

posiłki. 

20. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw i boisk. 

21. W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci bez objawów chorobowych. 

22. W  przypadku zaobserwowania u ucznia objawów choroby (kaszel, katar, gorączka, 

biegunka) wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych o konieczności 

odebrania dziecka ze świetlicy. 

23. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

mogą zgłaszać  i omawiać z wychowawcami świetlicy – bezpośrednio, przez dziennik 

bądź telefonicznie. 

24. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

 

§4 

Opieka i odbieranie dziecka ze świetlicy. 

1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej 

same, przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie wychowawcy. 



3. Rodzic odbierając dziecko po skończonych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

korzysta z wideodomofonu umieszczonego przy głównym wejściu do szkoły – sala nr 

29, 30, 106 oraz przy wejściu od strony placu zabaw – sala nr 15. 

4. Dziecko ze świetlicy może być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych 

oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej. 

5. Wychowanek świetlicy może być odbierany przez osobę niepełnoletnią tylko za 

pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych po wypełnieniu Deklaracji 

rodziców/opiekunów prawnych dotyczącej upoważnienia do odbioru dziecka  (powyżej 

7 roku życia) przez osoby niepełnoletnie ze świetlicy szkolnej. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów samodzielnie wracających ze świetlicy szkolnej 

do domu wypełniają stosowne oświadczenie – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego  na 

samodzielny powrót dziecka (powyżej 7 roku życia) ze świetlicy szkolnej. 

7. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na 

samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu 

dyżur. 

8. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi 

być jak najszybciej zgłoszona wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego 

oświadczenia. 

9. Jeżeli rodzice nie powiadomią o powodach nie odebrania dziecka i nie zgłoszą się po 

nie do końca czasu pracy świetlicy – dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

policji. 

 

§5 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy. 

Dziecko uczęszczające do świetlicy ma prawo do: 

- zapewnienia bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu w świetlicy, 

- ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

- udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych oraz imprezach i konkursach 

organizowanych przez świetlicę, 

- podmiotowego i życzliwego traktowania, 

- pomocy wychowawców w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

- pomocy w nauce, 

- otrzymywania pochwał i nagród, 



- korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, 

zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy. 

Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do:  

- przestrzegania regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy, 

- dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych dzieci, 

- respektowania poleceń nauczyciela, 

- szanowania zabawek, gier i sprzętu sportowego znajdującego się w świetlicy, 

- dbania o porządek i ład w świetlicy. 

 

§6 

Zachowanie. 

Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec okresu/roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawców świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do 

świetlicy. 

 

§7 

       Nagrody i wyróżnienia. 

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci. 

2. Wyróżnienie wobec wychowawcy klasy. 

3. Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom prawnym. 

4. Nagroda rzeczowa. 

 

§8 

Kary. 

1. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o złym zachowaniu (w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie). 

2. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły. 

5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

§9 

Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

1. Bezpośrednia (kontakt i rozmowy podczas odbierania dziecka ze świetlicy). 



2. Korespondencja z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

3. Rozmowy telefoniczne. 

4. Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do świetlicy. 

5. Przy organizacji imprez i uroczystości świetlicowych. 

 

§10 

Dokumentacja świetlicy. 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej. 

3. Miesięczne rozkłady planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Ramowy rozkład dnia. 

5. Elektroniczny dziennik zajęć świetlicy. 

6. Karty zgłoszeń  dzieci do świetlicy szkolnej. 

7. Wnioski rodziców/opiekunów prawnych o zapewnienie opieki świetlicowej podczas 

dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

8. Deklaracje rodziców/opiekunów prawnych dotyczące upoważnienia do odbioru dziecka  

(powyżej 7 roku życia) przez osoby niepełnoletnie ze świetlicy szkolnej. 

9. Zgody rodzica/opiekuna prawnego  na samodzielny powrót dziecka (powyżej 7 roku 

życia) ze świetlicy szkolnej. 

10. Semestralne sprawozdania z działalności pracy świetlicy szkolnej. 

 

§11 

 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 /BAZA SZKOŁY – 

zakładka ŚWIETLICA/, w bibliotece szkolnej oraz na tablicy informacyjnej świetlicy 

na terenie szkoły. 

 

                                                                      


