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REGULAMINŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020 
 

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią Szkoły Podstawowej  Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Toruniu. 

2. Świetlica zatrudnia pracowników pedagogicznych – nauczycieli – wychowawców. 

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawują dyrektor szkoły i jego zastępca. 

4. Pracę świetlicy szkolnej organizuje zastępca dyrektora szkoły. 

5. Świetlica funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 

ze zm.), Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649, ze zm). 

6. Świetlica szkolna funkcjonuje w sposób zaplanowany w oparciu o plan roczny, plany miesięczne 

oraz ramowy plan tygodnia w świetlicy szkolnej, które są spójne z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 4 i podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. 

Działalność świetlicy jest  dokumentowana w dziennikach zajęć świetlicy. 

7. Nabór do świetlicy przeprowadzany jest do dnia 22 sierpnia 2019 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi 

26 sierpnia, a ogłoszenie listy dzieci przyjętych 27 sierpnia b. r. 

8. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują, co jest potwierdzone 

zaświadczeniem o zatrudnieniu, dołączonym do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

9. Dziecko może przebywać w świetlicy od momentu złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów  

„Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

10. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy 

rodziców - na wniosek rodziców. 

11. Kwalifikacji do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna składająca się z wychowawców.  Odwołanie 

od decyzji komisji kwalifikacyjnej można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia listy uczniów przyjętych do świetlicy. 

12. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 - 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęć świetlicowych nie organizuje 

się w czasie ferii szkolnych. 

13. Uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu, bądź wcześniejszym opuszczeniu 

świetlicy. 

14. Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez rodziców lub osoby wskazane pisemnie przez rodziców/ 

prawnych opiekunów w upoważnieniu (karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej). 

15. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze świetlicy do klasy na zajęcia lekcyjne i po ich zakończeniu  

w drodze do świetlicy oraz w drodze na zajęcia pozalekcyjne i z tych zajęć do świetlicy odpowiadają 

nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie (dotyczy wychowawców klas, nauczycieli religii, 

języka  angielskiego, terapeuty, logopedy oraz nauczycieli pełniących dyżur na korytarzach). 

16. Nauczyciele pisemnie (na kartce) informują wychowawców świetlicy, ilu uczniów po lekcjach będzie 

przebywało w świetlicy, jak również która z zapisanych osób nie będzie w danym dniu obecna. 
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17. Dzieci zakwalifikowane  do świetlicy zobowiązane są do regularnego uczęszczania (przed i po 

lekcjach) wg pisemnych ustaleń z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

18. Dzieci zapisane do świetlicy mają obowiązek uczestniczenia w zaplanowanych zajęciach 

świetlicowych, wypełniać polecenia wychowawców świetlicy oraz nienagannie zachowywać się. 

Uczniowie winni wykorzystywać możliwości, jakie stwarza się w świetlicy do odrabiania zadań 

domowych, rozwijania umiejętności i zainteresowań, odpoczynku oraz prawidłowego rozwoju 

fizycznego, kreatywności, a także przyczyniać się do zmieniania wystroju świetlicy. 

19. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania  regulaminu 

świetlicy oraz wewnętrznych zasad. 

20. W czasie zajęć świetlicowych uczniów obowiązują te same zasady i sposoby oceniania zachowania, 

które obowiązują podczas wszystkich zajęć edukacyjnych w szkole. 

21. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania porządku, czystości, 

higieny, dla własnego bezpieczeństwa muszą działać zgodnie z poleceniami wychowawcy świetlicy . 

22. Wyjście poza teren świetlicy może nastąpić wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy tylko  

do toalety. 

23. Dzieci zobowiązane są w szkole do zmiany obuwia na miękkie. 

24. Dzieci korzystające ze świetlicy szanują sprzęt, meble, gry i zabawki. Po zakończonej zabawie, 

porządkują gry i zabawki. Uczą się samodzielnej pracy, oszczędnie gospodarują materiałami. 

25. Za zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiadają ich rodzice, którzy zobowiązani są  

do naprawienia lub  zrekompensowania  szkód. 

26. Uczniowie napotykający na trudności  zgłaszają je wychowawcom świetlicy i wspólnie je rozwiązują. 

27. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas oraz pedagogiem, psychologiem, 

logopedą i terapeutami. 

28. Wychowawcy świetlicy zapoznają się z diagnozą ucznia przeprowadzoną przez logopedę 

i terapeutę na początku roku szkolnego oraz  z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP oraz 

obserwacjami i diagnozą wychowawczą. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek uczestniczyć  

w spotkaniach zespołu PPP dotyczących uczniów zapisanych do świetlicy oraz w spotkaniach 

zespołów oddziałowych klas I-III. 

29. Wychowawcy świetlicy pozostają w kontakcie  z rodzicami i  informują o funkcjonowaniu 

i zachowaniu dziecka w grupie.  W przypadku trudności proszą o przyjście rodziców/prawnych 

opiekunów na rozmowę. 

30. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do  poinformowania wychowawców świetlicy 

(pisemnie w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej)o rezygnacji dziecka z pobytu  

w świetlicy. 

31. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez ucznia przewiduje się następujące 

postępowanie: 

a) upomnienie ustne do wychowawcy klasy i rodziców; 

b) uwaga pisemna do rodziców (w konsekwencji obniżenie oceny z zachowania); 
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c) zawieszenie w prawach uczestnika zajęć świetlicowych na czas wyznaczony przez 

wychowawcę świetlicy w konsultacji z wychowawcą klasy, pedagogiem i dyrektorem szkoły. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIETLICY : 

1. Załącznik nr 1 - Procedura odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Toruniu. 

2. Załącznik nr 2 - Procedura bezpiecznego poruszania się dzieci z klas I-III w drodze z zajęć  

do świetlicy i ze świetlicy na zajęcia. 
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Procedura odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

 

1. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odbierać tylko rodzice lub osoby wskazane  

w upoważnieniu. 

2. Rodzic podpisuje oświadczenie o zasadach odbioru dziecka ze świetlicy na karcie         

zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

3. Osoba, która odbiera dziecko, ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy, 

podać imię i nazwisko dziecka. 

4. W sytuacji, gdy dzieci ze świetlicy przebywają na boisku/placu zabaw/w sali zabaw  

lub w sali gimnastycznej wychowawca świetlicy, pracownik dyżurki bądź inny pracownik 

szkoły informuje osobę odbierającą dziecko o miejscu jego przebywania. Z wyżej 

wymienionych miejsc rodzic lub osoba upoważniona winna odbierać dziecko osobiście. 

5. Od momentu odbioru dziecka od wychowawcy świetlicy za bezpieczeństwo dziecka 

odpowiada rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona. 

6. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracownicy szkoły mają obowiązek zapytać każdą 

osobę spoza placówki, która przebywa na terenie szkoły o cel wizyty. 
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Procedura bezpiecznego poruszania się dzieci z klas I – III 

z zajęć do świetlicy i ze świetlicy na zajęcia 

 

1. Dzieci z klas 1-3, które przebywają w świetlicy przed lekcjami są odbierane na zajęcia 

przez nauczycieli (wychowawcy klas, nauczyciele języka angielskiego, religii, logopeda, 

terapeuta i wszystkich dodatkowych zajęć). 

2. Po zakończonych lekcjach i zajęciach dodatkowych nauczyciel przyprowadza uczniów klas 

1-3 do świetlicy. 

3. Nauczyciel danej klasy podaje codziennie pisemnie wychowawcom świetlicy liczbę dzieci 

przychodzących po lekcjach do świetlicy: 

a) data, 

b) klasa, 

c) liczba dzieci przychodzących do świetlicy, 

d) osoby zapisane do świetlicy, ale w danym dniu nieobecne na lekcjach. 

4. Nauczyciel kończący zajęcia z daną klasą zobowiązany jest dopilnować, aby wszystkie 

dzieci bezpiecznie dotarły do świetlicy. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do świetlicy przed zajęciami i po zajęciach odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie oraz nauczyciele dyżurujący na korytarzach. 

6. Wychowawcy klas zobowiązani są do informowania wychowawców świetlicy o zmianie 

planu dla swojej klasy. 

 

 

 


