
Regulamin świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej w Łasinie  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Postanowienia ogólne 

1. 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 Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć. 

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie,  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz 

rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych.  

Cele i zadania świetlicy 

1. Kształtowanie postawy społecznej i zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i 

współdziałaniu w grupie rówieśniczej. 

2. Kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne siły i możliwości. 

3. Kształtowanie kultury współżycia i tolerancji.  

4. Kształtowanie wrażliwości moralnej, wpajanie wartości i zasad etycznych. 

5. Kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia.  

6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej ucznia, jego ekspresji twórczej i wyobraźni.  

7. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz wdrażanie do racjonalnych zachowań w 

kontakcie z przyrodą . 

8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia. 

9. Rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym: koleżeństwa i przyjaźni.  

10.  Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.  

11.  Kształtowanie odpowiedzialności oraz więzi ze środowiskiem lokalnym  i regionalnym. 

 

Założenia organizacyjne 

1. Świetlice czynne są codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 

Klasy 1-3 

 Rano 6:45 – 7:45   

 Po południu: 11:35 - 15:35 ( poniedziałek, wtorek, piątek) 

 Po południu: 10:35 – 15:35 ( środa, czwartek) 

 

Klasy 4-8 



 

 Rano 7:00 – 9.00 

 Po południu: 12.50.-15.20.( poniedziałek i czwartek ) 

 Po południu: 12.50.-16.10.(wtorek) 

 Po południu: 11.50.-15.20.(środa) 

 Po południu: 12.50.-14.25.(piątek) 

2. Do świetlicy przyjmowani są dzieci rodziców pracujących. 

3. Przyjęcie ucznia do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów 

prawnych (Karta zgłoszenia), składanego  do  wychowawców świetlicy lub wychowawcy klasy.  

4. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: imię i nazwisko dziecka oraz rodziców, adres zamieszkania, dane 

kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy, osoby 

upoważnione do odbioru. 

5. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie 

pisemnej z datą i podpisem.  

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

7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie.  

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów 

prawnych, składanego corocznie.   

2. Karty zgłoszenia są pobierane w sekretariacie, w świetlicy lub na spotkaniach organizacyjnych klas. 

3. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej u wychowawcy 

świetlicy.  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej  

przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub  osoby upoważnione w Karcie zgłoszenia. 

2.  W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w oświadczeniu, dziecko powinno posiadać 

przy sobie upoważnienie (napisane w zeszycie kontaktowym ucznia lub na kartce) czytelnie podpisane przez 

rodziców, zawierające informacje:  

 imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru,  

 data,  

- określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu.   

3. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie w sytuacji gdy: 

 dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma ukończone 10 lat                i 



rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za 

bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich dzieci.  

 

Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 15.35 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 

wskazanymi w     Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.  

2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.  

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka – informuje wychowawcę klasy. 

 

Reguły  zachowania się ucznia w świetlicy 

1. Słucham i wykonuję polecenia nauczyciela. 

2. Ze świetlicy wychodzę za zgodą nauczyciela. 

3. Noszę obuwie wymienne i mundurek szkolny. 

4. Szanuję zabawki i sprzęt świetlicowy.  

5. Zachowuję się kulturalnie: 

- nie krzyczę/ mówię cicho, 

- nie biję, nie popycham, nie przeszkadzam innym w zabawie, 

- używam słów proszę, dziękuję, przepraszam,  

- nie używam wulgaryzmów, 

- po skończonej zabawie zawsze zostawiam porządek.  

 

Nagrody i kary 

1. Nagrody 

- wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy, 

- pochwała przekazana wychowawcy i rodzicom, 

- pozytywna uwaga w dzienniku, 

- inne nagrody rzeczowe. 

2. Kary 

-  poinformowanie wychowawcy o złym zachowaniu, 

- poinformowanie rodzica o złym zachowaniu, 

- negatywna uwaga w dzienniku. 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  



W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

Uwaga! W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.  

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które 

mogłyby sugerować chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg 

oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37°C, biegunka.  

2. Po każdym dniu pobytu dzieci w świetlicy, przeprowadza się dezynfekcje pomieszczeń i sprzętu.  

3.Środki do dezynfekcji rąk,  rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

uczniów pod nadzorem opiekuna. 

4. Świetlica jest wietrzona,  w szczególności przed przyjęciem uczniów, w trakcie pobytu uczniów oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych posiadają własne przybory. 

6. Ze względu na styczność uczniów z różnych klas, podczas zajęć świetlicowych obowiązuje zakrywanie ust 

i nosa maseczką (w przypadku zaleceń MEN). 

 

 

                                                                                                                     Opracowanie: 

                                                                                                                      Kamila Kałużna 

                                                                                                                      Dariusz Błaszczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: .................................................................KLASA................................ 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:........................................................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:.................................................................................................... 

TELEFON:………………………………………………………………….. 

 

PLAN POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

PONIEDZIAŁEK 

Godz. od -do 

WTOREK 

Godz. od -do 

ŚRODA  

Godz. od -do 

CZWARTEK 

Godz. od -do 

PIĄTEK  

Godz. od -do 

     

     

 

Formy powrotu dziecka do domu (podkreślić właściwą) 

a) samodzielnie                                   

b) dziecko odbiera rodzic lub osoba upoważniona  

c) autobusem szkolnym 

 

 

 

Upoważnienie  

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Imię i nazwisko: 

1............................................................................................................ 

2............................................................................................................ 

3............................................................................................................ 

4.............................................................................................................. 

 

 

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

                  Data  Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 


