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Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591); 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  

2017 r.; poz. 1646), § 4 ust.2; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575): 

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

art. 105; 

  Rozporządzenie Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 624 poz. 61 z  2001r. 

ze zm.), Załącznik Nr 3; 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);  

 

 

I. Cel organizacji świetlicy szkolnej 

Głównym celem działania świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpiecznej  

i zorganizowanej opieki stwarzającej odpowiednie warunki do rozwoju na płaszczyźnie 

intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. 

 

II. Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie kulturalne i bezpieczne 

zachowanie w szkole, w domu i w środowisku lokalnym). 

2. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu. 

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
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4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i 

psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 

 

III. Dokumentacja 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej. 

2. Program własny świetlicy szkolnej – programy autorskie, innowacje. 

3. Dziennik zajęć, a w nim ramowy rozkład dnia. 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Regulamin świetlicy szkolnej. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć: harmonogram pracy i plan dyżurów w stołówce szkolnej.  

7. Roczne sprawozdanie pracy świetlicy. 

8. Plan administracyjny. 

9. Strona internetowa naszej szkoły – newsy, artykuły, galeria. 

 

IV. Pracownicy świetlicy 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy bezpośrednio podlegający 

dyrektorowi szkoły  – członkowie Rady Pedagogicznej. 

2.  Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli 

świetlicy ( przydziały obowiązków). 

      

V.  Założenia organizacyjne 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, 

ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych  

w planie pracy szkoły i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Świetlica szkolna 

organizuje opiekę wychowawczą przede wszystkim tym dzieciom, których rodzice lub 

opiekunowie pracują zawodowo.  

 

1. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca. 

2. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy  

z powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z 

zajęć na basenie oraz oczekujący na zajęcia pozalekcyjne (np.: logopedię, terapię 

pedagogiczną) i koła zainteresowań. 

3. Godzina pracy świetlicy odpowiada godzinie zegarowej. 

4. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 – 16.30 

5. Z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – III oraz w uzasadnionych 

przypadkach uczniowie klas starszych. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają 

dzieci z klas pierwszych oraz dzieci rodziców obojga pracujących.  

6. Dziecko zadeklarowane do opieki świetlicowej, przebywające na terenie szkoły ma 

obowiązek zgłosić się do świetlicy. 
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7. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od chwili ich zgłoszenia się do 

świetlicy i nie dłużej niż do godziny 16.30.  

8. Bez zezwolenia nauczyciela – wychowawcy uczniowie nie mogą samowolnie 

opuszczać świetlicy. 

9. Uczniowie wychodzący samodzielnie do domu zobowiązani są do okazania 

pisemnego zwolnienia od rodziców/opiekunów, jeżeli nie ma takiej deklaracji w 

karcie przyjęcia. Ustna prośba ucznia oraz rodzica/opiekuna nie upoważnia do 

zwolnienia go ze świetlicy i nie będzie uwzględniana. Jeżeli dziecko będzie odbierane 

ze świetlicy przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie należy przedłożyć pisemne 

upoważnienie (każdorazowo lub jednorazowo na cały rok szkolny w karcie zapisu do 

świetlicy). Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie 

realizowane.  

10. Rodzice i opiekunowie odbierając dziecko ze świetlicy, zgłaszają ten fakt 

nauczycielowi. 

11. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku nie stosowania się do 

powyższego punktu, mają zastosowanie odrębne przepisy. 

12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania panujących 

 w niej regulaminów i statutu szkoły. 

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły. 

14.  W świetlicy za zgodą dyrektora szkoły mogą pracować wolontariusze na podstawie 

zawartych z nimi pisemnych umów. 

 

VI. Procedura przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszenia, każdorazowo na nowy rok szkolny – załącznik nr 1 
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a. Karty przyjęcia dziecka do świetlicy rozpatrywane będą przez komisję 

rekrutacyjną do 15 września każdego roku szkolnego.  

b. Zgłoszenie dziecka do opieki świetlicowej jest jednoznaczne z akceptacją 

panującego w niej regulaminu i statutu szkoły. 

c. Zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do odbierania 

dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy. 

 

VII. Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – rodzice odbierają dzieci ze świetlicy 

osobiście. 

2. Korespondencja z rodzicami. 

3. Konsultacje.  
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4. Rozmowy telefoniczne. 

5. Akcje wspomagające pracę świetlicy np.:  zbiórka zabawek, książek, materiałów 

plastycznych i innych rzeczy mogących przydać się w świetlicy.  

  

VIII. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:  

a)  opieki wychowawczej i życzliwego traktowania, 

b)  korzystania z pomocy wychowawców świetlicy, 

c)  rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

d) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego, 

e) zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematyki,  

f) w przypadku złego samopoczucia informowania o tym wychowawcy świetlicy 

 

2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:  

a) dobrego zachowania się w stosunku do nauczycieli, pracowników obsługi, kolegów i 

koleżanek ze świetlicy zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania się, słuchania 

uważnie próśb i poleceń nauczyciela, nie przeszkadzania nauczycielom  

w prowadzonych zajęciach, 

b) nie przeszkadzania innym w nauce i zabawie,  

c) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

ze świetlicy  (uczniowie  zgłaszają  nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, 

nie wychodzą z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalają się od grupy w 

czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw), 

d)  rozmawiania ze sobą umiarkowanym głosem,  

e) kulturalnego i spokojnego spożywania posiłków w szkole,  

f) dbania o estetyczny wygląd sal świetlicowych,  

g) zachowania porządku w salach,  

h) szanowania mienia wspólnego,  

i) zostawiania wierzchniego ubrania w szafkach, a uporządkowanych tornistrów w 

korytarzu przy sali świetlicowej.  

 

IX. Nagrody  

a) wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,  

b) pochwała przekazana rodzicom/opiekunom i wychowawcom klas,  

c) przyznanie dodatnich punktów,  

d)  Nagroda Główna lub Wyróżnienie w Świetlicowym Konkursie Grzeczności na koniec 

roku szkolnego (nagroda rzeczowa i dyplom).  
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X. Kary  

a) upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,  

b) poinformowanie rodziców/opiekunów i wychowawców klas o niewłaściwym 

zachowaniu,  

c)  przyznanie ujemnych punktów,  

d)  czasowe ograniczenie dziecku uczestnictwa w zajęciach i zabawach świetlicowych.  

 

XI. Zasady dyżurów w świetlicy podczas konsultacji z rodzicami 

1. Świetlica szkolna pełni dyżur w dniu konsultacji z rodzicami od godziny 16.30 do  

18.55.  

2. W świetlicy mogą przebywać dzieci uczęszczające do naszej szkoły wraz z młodszym 

rodzeństwem od lat trzech w przypadku, gdy rodzice nie mają możliwości 

zapewnienia im bezpiecznej opieki na czas konsultacji.  

3. Dzieci młodsze pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego i ich starszego 

rodzeństwa do chwili zakończenia konsultacji i odebrania ich ze świetlicy.  

4. Osoby dorosłe nie przebywają w sali świetlicowej podczas pełnienia dyżuru.  

5. Nauczyciel dyżurujący może prowadzić podczas dyżuru zajęcia zorganizowane z 

dziećmi.  

 

Kodeks Kulturalnego Świetliczaka 

W świetlicy obowiązuje także Kodeks Kulturalnego Świetliczaka, który napisany jest językiem 

zrozumiałym dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Znajduje się w widocznym miejscu sali.  

1. Podczas zajęć oraz sprawdzania obecności  

 aby zabrać głos podnosimy rękę,  

  skupiamy się na zajęciach,  

 pozostajemy na swoich miejscach,  

 podnosimy rękę, gdy chcemy zabrać głos,  

 jesteśmy zwróceni twarzą do wychowawcy.  

2. Prawdziwy świetliczak  

 stosuje się do poleceń wychowawców 

 bierze czynny udział w zajęciach organizowanych na świetlicy 

 rozumie potrzebę indywidualnego podejścia do każdego dziecka 

 rozwiązuje konflikty w sposób akceptowalny społecznie 

 wypowiada się w sposób kulturalny 

 używa zwrotów grzecznościowych (dziękuję, przepraszam, dzień dobry itp.),  

 sprząta po skończonej zabawie,  

 porządkuje świetlicę,  

 porusza sie po szkole w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia, 

 zgłasza paniom, gdy jemu lub jego koledze czy koleżance dzieje się krzywda,  

 o zamiarze opuszczenia świetlicy informuje wychowawcę, 

 traktuje  wytwory dzieci z szacunkiem, 
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 dba o zabawki i sprzęt w świetlicy, 

 zachowuje się kulturalnie w toalecie,  

 stosuje się do wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole.  

 

Ewaluowano dnia 13.01.2020 w zespole Grażyna Argudin, Katarzyna Pisula 

Ewaluowano dnia 23.06.2022 w zespole Milena Chromczak, Katarzyna Pisula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

NA ROK SZKOLNY ............................ / ............................... 
(Kartę wypełniają rodzice dziecka) 
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Imię / imiona i nazwisko dziecka  .............................................................................................. 

 

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

 

Klasa ................................. 

 

Adres zamieszkania dziecka 

  

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że pracujemy w godzinach nauki dziecka i nie możemy zapewnić mu opieki: 

 

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

 

(podpis matki dziecka)     ( podpis ojca dziecka) 

 

Oświadczamy, że udostępniamy do celów kontaktu telefony:  

Numery telefonów prywatnych: 

1. matki  ..................................................................................................................... 

2. ojca ......................................................................................................................... 

Numery telefonów do pracy/ do miejsca zatrudnienia: 

1. matki ......................................................................................................................... 

2. ojca ........................................................................................................................... 

3. Informacje o stanie zdrowia  wychowanka świetlicy szkolnej, pozyskiwane celem 

efektowniejszego udzielania pierwszej pomocy: 

 choruje/ nie choruje na przewlekłe choroby, jakie: ....................……………………………...... 

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

 proszę podać leki, jakie przyjmuje i w jakich dawkach: ....................................................... 

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

 jest uczulony/nie jest uczulony na(w tym alergie): ……………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 

 inne ważne informacje  (np.: pozbawienie praw rodzicielskich, zakaz zbliżania się orzeczony 

wyrokiem sądu) ...............................................……………........................................................... 

..................................................................................................................................................... 

  ............................................................................... 
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data, podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na samodzielny przychodzenie mojego dziecka do świetlicy i na 

samodzielny powrót do domu - dotyczy wyłącznie dzieci 7-letnich: 

TAK  NIE  podpis rodzica/prawnego opiekuna ...................................................................  
(zakreśl właściwe) 

oraz na uczestnictwo mego dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach (kino, 

teatr, spotkania z innymi świetlicami itp.) organizowanych w godzinach pracy świetlicy: 

TAK  NIE  podpis rodzica/prawnego opiekuna ...................................................................  
(zakreśl właściwe) 

Wyrażam także zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie 

potrzeby na wezwanie pogotowia ratunkowego.  

TAK  NIE  podpis rodzica/opiekuna ....................................................................................  
(zakreśl właściwe) 

Dziecko będzie odbierane przez (nazwiska osób innych niż rodzice), rodzeństwo powyżej 13 

roku życia:  

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

 

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

 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby 

małoletniej: 

 

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
 

……………………………………………………………….................................………………………………………………. 
 (podpis rodziców) 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 

informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy szkolnej w 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie – Koźlu oraz 

przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela, poza godzinami 

pracy nauczycieli i wychowawców oraz podane dane są zgodne z stanem faktycznym. 

 

…………………………………………………………………………… 

(data, podpisy rodziców) 

Oświadczam, że zostałem poinformowana/-y, że moje dane osobowe będą przetwarzane i 

administrowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.922) przez 
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Szkołę Podstawową im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu w celu umożliwienia odbioru 

ze świetlicy szkolnej dziecka. Dane zostały przekazane administratorowi danych osobowych 

przez rodziców dziecka. Zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych, prawo ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu i żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych. Oświadczam, że zostałem 

poinformowana/-y, że dane udostępnione przez rodziców dziecka nie będą podlegały 

udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - 

Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) - oświadczam, że powyższe dane 

są prawdziwe i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania nauczycieli świetlicy o 

wszelkich zmianach.  

 

Kędzierzyn - Koźle, dnia ..................................  

 

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

 

(podpis matki dziecka)     ( podpis ojca dziecka) 

 

 

UWAGA!!!  

*Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci z klas pierwszych oraz dzieci 

obojga pracujących rodziców.  

 


