
REGULAMIN ŚWIETLICY  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. 

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE 

 

I  Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły. 

2. Świetlica mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 7  i sprawuje opiekę od poniedziałku 

do piątku w godz. od 6:30do 16:30. 

3. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo-wychowawczej 

opracowanego z uwzględnieniem Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły, 

Rocznego Planu Pracy Szkoły oraz Koncepcji Pracy Szkoły. 

4. Świetlica sprawuje opiekę nad stołówką. Zasady korzystania z niej określa osobny 

regulamin. 

5. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz                   

(w uzasadnionych przypadkach) –klas czwartych. W pierwszej kolejności do świetlicy 

przyjmowani są uczniowie: 

- których rodzice/prawni opiekunowie obydwoje pracują w pełnym wymiarze godzin 

-wychowywani są w rodzinach niepełnych 

-znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. 

6. Zapisy do świetlicy szkolnej dokonywane są corocznie na podstawie uzupełnionej 

Karty Zgłoszenia składanej przez rodziców/ prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły 

do dnia 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rok przyjęcia dziecka na świetlicę.  

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

8. Jeżeli dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w godzinach zgłoszenia na 

świetlicę, rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek pisemnego powiadomienia o tym 

fakcie kierownika świetlicy poprzez uzupełnienie Karty Zajęć Dodatkowych oraz złożenie 

jej w wyznaczonym przez szkołę terminie. 

9. Jeśli dziecko jest pod opieką specjalisty (psycholog, terapeuta, lekarz) rodzice/prawni 

opiekunowie są zobowiązani poinformować kierownika świetlicy o zaleceniach do pracy    

i postępowania z dzieckiem. 

10. Wychowawcy świetlicy nie mają prawa odmówić wydania dziecka żadnemu                

z rodziców, chyba że co innego wynika z orzeczenia sądu, które zostało przedłożone        

w szkole przez jednego z rodziców.  

W szczególności przyczyną odmowy wydania dziecka jest orzeczenie: 



a) o pozbawieniu władzy rodzicielskiej 

b) lub o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, wykluczające prawo decydowania o osobie 

dziecka 

c) lub o kontaktach z dzieckiem- nieobejmujące prawa wybierania dziecka ze szkoły. 

d) nie wydaje się dziecka osobie w stanie nietrzeźwym. 

II  Wychowankowie świetlicy 

1. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez rodziców/ prawnych opiekunów. 

2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo tych dzieci, które 

zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po 

lekcjach. 

3. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci przed i po 

zajęciach dodatkowych. Osobami prawnie odpowiedzialnymi za dzieci są prowadzący 

zajęcia dodatkowe. Osoby te mają obowiązek osobiście odebrać dzieci ze świetlicy     

i przekazać je pod opiekę wychowawców świetlicy po skończonych zajęciach. 

4. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze 

świetlicy, zgodnie z czasem podanym w Karcie Zgłoszenia, nie później niż do godziny 

16:30. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu telefonicznego z rodzicami, dziecko może być przekazane odpowiednim 

organom (policji).  

5. Uczniowie przebywający w szkole przed godz. 6:30 nie podlegają opiece 

wychowawców świetlicy. 

6. Wychowawcy świetlicy odnotowują godzinę przyjścia i wyjścia dziecka ze świetlicy. 

7. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/prawni opiekunowie     

w Karcie Zgłoszenia. 

8. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do aktualizacji wszelkich danych,         

a w szczególności telefonów kontaktowych, zawartych w Karcie Zgłoszenia poprzez 

przekazanie ich kierownikowi świetlicy w formie pisemnej, datowanej i opatrzonej 

własnoręcznym podpisem. 

9. Ze względów bezpieczeństwa dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne 

polecenie rodzica. 

10. Uczeń, który nie ukończył siódmego roku życia, nie może samodzielnie opuszczać 

świetlicy. W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo 

mające powyżej dziesięć lat, ale wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody rodziców/ 

prawnych opiekunów. (Ustawa z dn.20.06.1997, Prawo o ruchu drogowym, Art.43.1). 

11. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi organizacji pracy świetlicy 

znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

12. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznawania się z informacjami 

umieszczanymi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły na bieżąco. 

Będą one dotyczyły m.in. wyjść na spacery, imprez świetlicowych, opłat za obiady     

w danym miesiącu. 



13. Podopieczni świetlicy mogą korzystać ze sklepiku szkolnego wyłącznie w czasie 

przejścia po obiedzie z jadalni do swoich sal. 

III  Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

      1.  Uczniowie mają prawo do takiej organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych, która      

zapewni im bezpieczeństwo. 

      2.  Wychowankowie mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy. 

      3.  Wychowankowie mają obowiązek szanowania mienia świetlicy oraz dbania o czystość                 

i estetykę pomieszczeń. W przypadku celowego spowodowania szkód przez dziecko jego 

rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia 

zniszczonego mienia. 

      4.  Uczeń  ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli. 

      5.  Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach świetlicowych.  

6.  Podczas zajęć i na co dzień uczeń ma obowiązek kulturalnego zachowania. 

7.Każdy podopieczny świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,       

a w szczególności nie może: 

      * oddalać się spod opieki wychowawców bez ich wiedzy i pozwolenia 

      * przynosić niebezpiecznych przedmiotów oraz telefonów komórkowych, MP3 i innych 

tego typu urządzeń. Za ich zagubienie lub uszkodzenie wychowawcy świetlicy nie ponoszą 

odpowiedzialności, podobnie jak za inne przedmioty stanowiące własność dziecka. 

     *dokuczać innym 

     * urządzać niebezpiecznych zabaw i wszczynać bójek 

     * wychylać się przez okno 

      * biegać po schodach 

      *wychodzić poza oszklone drzwi korytarza 

8. W przypadku niebezpiecznych i niewłaściwychzachowańdzieci mają obowiązek zgłaszania 

takich faktów wychowawcom. 

9. Zachowanie ucznia podczas zajęć świetlicowych ma wpływ na jego ogólną śródroczną         

i końcowo roczną ocenę z zachowania wystawianą przez wychowawców. 

10. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża jego własnemu bezpieczeństwu i/lub 

bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze 

(współpraca z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym), a zachowanie dziecka 

nie uległo poprawie, może zostać ono zawieszone w prawie uczęszczania na świetlicę. 



IV Dokumentacja świetlicy 

*dzienniki zajęć świetlicowych 

*Karty Zgłoszenia dzieci do świetlicy wraz ze zgodą rodziców na przetwarzanie danych 

osobowych w nich zawartych  

*Karty Odbioru dzieci ze świetlicy 

*Karty Zajęć Dodatkowych 

*Listy obecności na dyżurach świetlicowych. 

IV Postanowienia końcowe 

1.  Postanowienia powyższego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających       

z opieki świetlicy oraz zajęć przez nią organizowanych zarówno na terenie szkoły, 

jak i poza nim. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 


