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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  KATOLICKIEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM P.DUNINA W CHOJNCIACH. 

 

 

§ 1. 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w roku 

szkolnym 2020/2021 jest zorganizowana na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły w 

sprawie sposobu realizacji zadań w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Piotra 

Dunina w czasie epidemii z dnia 25 sierpnia 2020 r.  
 

2. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, oraz organizuje opiekę wychowawczą uczniom, 

którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w 

tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów. 
 

3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej  na dany rok szkolny. 
 

4. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

a. samodzielnego wyjścia dziecka do domu;  

b. odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun;  

c. upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy 

świetlicy. 
 

5. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za 

nieodebrane dziecko.  
 

6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, 

zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienie. 

 

7. Za rzeczy pozostawione w świetlicy nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności. 
 

8. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne 

pod opieką wychowawcy dostosowane do indywidualnych potrzeby wychowanków. 
 

9. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia.  
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10. W świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i 

urządzeń odtwarzająco – nagrywających. Wykonanie telefonu do rodzica/ opiekuna 

prawnego może odbyć się za zgodą nauczyciela. 
 

11. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: dziennik zajęć, w którym 

odnotowywana jest tematyka zajęć. 
 

12. W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu 

lub innych dzieci, po indywidualnej analizie sytuacji, dyrektor w porozumieniu z 

wicedyrektorem i wychowawcami może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.  

 

 

 

§ 2. 
 

Cele i zadania świetlicy 

 

1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 
 

2. Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania wychowawców świetlicy: 

a) organizacja opieki wychowawczej  

b) udzielanie pomocy w nauce uczniom, którzy takiej pomocy wymagają 

c) stworzenie warunków do samodzielnej pracy umysłowej uczniów  

d) stworzenie odpowiednich warunków do rekreacji i rozwijania własnych 

zainteresowań.  

e) kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. 

f) dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 

g) organizację właściwego, kulturalnego wypoczynku, w tym propagowanie aktywnych 

form spędzania wolnego czasu 

h) organizowanie gier i zabaw ruchowych dzieci mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny. 

i) organizację właściwego, kulturalnego wypoczynku 
 

3. Zadania świetlicy: 

a) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły 

b) stworzenie uczniom możliwości pracy samokształceniowej, odrabiania pracy 

domowej. 

c) upowszechnianie wśród uczniów zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków 

higieny osobistej, uwrażliwianie na dbałość o zdrowie 

d) przygotowywanie uczniów do udziału w życiu społecznym i przeciwdziałanie 

niedostosowaniu społecznemu. 

e) rozwijanie i wspomaganie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów 

f) wdrażanie do samodzielności  
 

4. Realizacja zadań świetlicy odbywa się w formach: 

a) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów 

b) zajęć utrwalających wiedzę 
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c) gier i zabaw rozwijających rozwój intelektualny i społeczny 

d) zajęć sportowych 
 

5. Wychowawcy w świetlicy współpracują z nauczycielami wychowawcami, rodzicami 

dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem i 

logopedą szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz 

rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych. 

 

 

§ 3. 

Organizacja pracy 

 

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 7:00 – 8:40 

oraz 12:20 – 16:00 (z wyjątkiem dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego). 
 

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach świetlicowych. Liczba wychowanków 

w grupie nie może przekraczać 25 uczniów. Za każdą grupę odpowiada nauczyciel. 
 

3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym, 

w szczególności dzieci rodziców pracujących. 
 

4. Do świetlicy może zostać zapisane dziecko z klasy IV lub V mieszkające w 

ościennych miejscowościach, w przypadku braku możliwości wcześniejszego 

odbioru dziecka ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych.  
 

5. Tylko dzieci zapisane do świetlicy są objęte opieką opiekuńczo-wychowawczą przez 

nauczycieli przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu. 
 

6. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być 

przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 
 

7. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.  
 

8. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje 

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im Piotra Dunina w Chojnicach 

 

 

PROCEDURY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Procedura przyjmowania dziecka do świetlicy: 

 

1. Kwalifikowania, przyjmowania uczniów do świetlicy i przydziału do grup 

świetlicowych dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy 

szkolnej składanej do wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy w terminie do 

dnia 5 września. 



4 
 

2. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły lub u wychowawcy w 

dniu rozpoczęcia roku szkolnego.  
 

3. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do 

świetlicy przez okres dwóch tygodni zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy. Za 

jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic/opiekun prawny.  
 

4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej 

u wychowawcy grupy. 

 

 

Procedura przyprowadzania/odbioru  dziecka do/ze świetlicy: 

 

1. W świetlicy mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję  dróg oddechowych. 
 

2. Na terenie szkoły rodzic może przebywać tylko w STREFIE RODZICA – 

przyprowadza dziecko do szkoły i upewnia się, że znalazło się ono w STREFIE 

UCZNIA. 
 

3. Uczeń udaje się do świetlicy szkolnej, gdzie wychowawca odnotowuje obecność 

dziecka w dzienniku zajęć świetlicowych. 
 

4. Uczeń, u którego wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

zostanie odizolowany w pomieszczeniu do tego przystosowanym do czasu odbioru go 

przez rodziców. 

  

5. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 

wyznaczone przez nich osoby wpisane w oświadczeniu. W wyjątkowych sytuacjach 

uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał w oświadczeniu, 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów. 
 

6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym 

upoważnieniu/oświadczeniu. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej 

będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach. 

 

7. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka 

wychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy - okazania na 

każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania 

dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo 

do odmowy wydania dziecka. 
 

8. Jeśli zajęcia popołudniowe będą odbywać się w budynku szkoły, rodzic zobowiązany 

jest do odebrania dziecka przez boczne wejście od strony przedszkola. Przywołuje 

pracownika szkoły dzwonkiem.  Rodzic zgłasza wyznaczonemu pracownikowi szkoły 

chęć odebrania dziecka ze szkoły i oczekuje na nie w strefie wejścia do szkoły.  
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9. Jeśli na boisku szkolnym przebywają dzieci, rodzic nie może wejść na teren szkoły. W 

celu odebrania dziecka ze szkoły zgłasza to nauczycielowi dyżurującemu. 

 

 

§ 4 

Nauczyciele - wychowawcy 

 

1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków w 

godzinach pracy świetlicy i tylko za tych zapisanych uczniów, którzy przebywają w 

świetlicy. 
 

2. Wychowawca współpracuje z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, 

pielęgniarką szkolną oraz rodzicami. 
 

3. Podstawowym zadaniem wychowawcy jest rozwijanie zainteresowań uczniów, 

umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia. 
 

4. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków 

zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy 

wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły. 
 

5. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu 

dnia wg planu pracy.  

 

6. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu 

uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.  
 

7. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (opiekunów) o problemach 

mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.  
 

8. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji 

przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica związana z pobytem 

dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego. 
 

9. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca 

zobowiązany jest podjąć niezwłocznie nasypujące działania:  

a) zawiadomić pielęgniarkę szkolną (w uzasadnionych przypadkach pogotowie 

ratunkowe)  

b) zawiadomić rodziców (opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka, 

c) poinformować o wypadku Dyrektora szkoły 
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                                                 § 5 

Rodzice 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, 

jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich 

rodziców/opiekunów prawnych. 
 

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego 

zrezygnować z opieki świetlicy informując pisemnie o swojej decyzji wychowawców 

świetlicy. 
 

3. Rodzice mają prawo do informacji o zachowaniu dziecka w świetlicy szkolnej.  

 

4. Rodzice są zobowiązani do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii 

bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka. 
 

5. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu 

dziecka w świetlicy oraz jego odbioru. 

 

6. Rodzic czeka na dziecko, aż ono opuści świetlicę po uporządkowaniu stanowiska pracy. 

 

7. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do 

świetlicy. 
 

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 
 

9. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt. 
 

10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko.  
 

11. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu świetlicy szkolnej i 

przestrzegać ujętych tam zasad. 

 

 

§ 6 
 

Uczniowie 
 

1. Uczeń ma obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po 

skończonych lekcjach. 
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2. Uczniowie przebywający w świetlicy w godzinach popołudniowych, w pierwszej 

kolejności odrabiają lekcje, czytają lektury, uzupełniają zaległości itp. W tym czasie na 

boisku szkolnym przebywają dzieci z Katolickiego Przedszkola.  

 

3. W razie sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie zapisani do świetlicy 

przebywają na boisku szkolnym w godzinach 14:00-16:00 lub w innych godzinach 

funkcjonowania świetlicy, jeśli na boisku szkolnym nie przebywają dzieci z 

Katolickiego Przedszkola. 

 

4. Uczeń ma prawo do: 

a)  bezpiecznego pobytu na świetlicy; 

b) właściwie zorganizowanej opieki opiekuńczo-wychowawczej; 

c) umożliwienia mu warunków do odrobienia lekcji i skorzystania z pomocy 

nauczyciela; 

d) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych; 

e) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu 

świetlicy; 

f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 

g) korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych, w rozwiązywaniu 

innych problemów; 

h)  pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu innych problemów; 
i) życzliwego traktowania; 

j)  poszanowania godności osobistej; 

k) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

l) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 

 

5. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać regulaminu świetlicy; 

b) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami; 

c) używać form grzecznościowych; 

d) wykonywać polecenia wychowawcy; 

e) przestrzegać zasad współżycia w grupie; 

f) do uczestnictwa w proponowanych zajęciach; 

g) szanować pracę niepedagogicznych pracowników szkoły 

h) dbać o wspólne dobro, czyli ład i porządek w świetlicy. Uczeń:  

 tornister zostawia w przeznaczonym do tego miejscu,  

 wierzchnie ubrania wiesza na wieszakach, 

 po skończonej zabawie sprząta swoje stanowisko pracy: porządkuje stolik, 

wyrzuca śmieci, zasuwa krzesło, zabawki odkłada na przeznaczone dla nich 

miejsce; 

g) zgłaszać wypadki oraz przejawy swojego złego samopoczucia. 

 

3. Uczniowie samowolnie nie korzystają z urządzeń multimedialnych. 

 

4. Gry i puzzle podaje nauczyciel. 
 

5. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę 

wyjścia z sali (np. do toalety) i powrót. 
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6. Uczniów zapisanych do świetlicy obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania 

świetlicy. W czasie godzin pracy świetlicy, uczniowie zgłoszeni do świetlicy, a którzy 

przebywają na korytarzu bez zgodny nauczyciela, nie są objęci opieką. 
  

7. Uczeń ma prawo opuścić świetlicę dopiero  po uporządkowaniu swojego stanowiska 

pracy.  

 

8. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do właściwego zachowania:  

a) życzliwość wobec innych osób przebywających w świetlicy,  

b) przestrzeganie zasad savoir vivre, 

c)  zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz 

wychowawcy; 

d) uczynność pomocy i opieka nad młodszymi kolegami; 

e) uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;   

f)  szacunku, odpowiedniego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły 

oraz kolegów i koleżanek;    

g) wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego;  

 

9. Uczeń ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych  dzieci, dbać o 

sprzęt w świetlicy, gry i zabawki, bo to jest nasza wspólna własność. Dbać o porządek i 

estetyczny wygląd sali.  

 

 

 

§ 7 

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 

 
 

1. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy inni domownicy 

nie są zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych wyznaczonych 

salach dydaktycznych.  

 

3. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed 

przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb. 

 

4. Szkoła jest wyposażona w środki dezynfekcji rąk. 

 

5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem mydła, 

ochrona przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja 

rąk. 

 

6. W miarę możliwości, zajęcia świetlicowe zaleca się organizować na terenie szkoły, na 

świeżym powietrzu. 
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7. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu 

uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników szkoły. 

 

8. Uczniowie korzystają w świetlicy z własnych przyborów szkolnych, którymi nie 

wymieniają się z innymi uczniami. 

 

9. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

uczniów jest telefon, którego numer został podany na karcie zgłoszenia do świetlicy.  

 

10. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w 

którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z „Procedurą 

przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły”. (Podanie przy drzwiach wejściowych 

przez osobę upoważnioną pracownikowi szkoły klasy oraz imienia i nazwiska 

odbieranego ucznia”). 

 

 

 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 
 

  

1. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do zapoznania z niniejszym Regulaminem 

uczniów (poprzez szczegółowe omówienie na pierwszych zajęciach w świetlicy) oraz 

rodziców uczniów (poprzez podanie Regulaminu do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej szkoły). 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 


