
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 4.2020/2021 Dyrektora Zespołu 

Szkół w Świdrach  z dnia 01 września 2020 r. 

 

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Świdrach 

 

§1. 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się 

funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo – 

wychowawczej na terenie szkoły. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze 

i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe 

podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, 

profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej. 

Cele i zadania świetlicy: 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, 

utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności 

z nauką. 

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, 

odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. 

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych 

dzieci. 

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 

 

§2. 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY w okresie pandemii 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. 



3. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji           

w warunkach domowych.  

4. Przy wejściu do sali każdorazowo dezynfekuje ręce. 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

6. Opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie mogą być wykorzystane 

podczas zajęć świetlicowych. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą.  

8. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. 

9. Dziecko nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów 

pluszowych lub tkanin. 

10. Działalność świetlicy szkolnej  jest zgodna ze Statutem Zespołu Szkół w Świdrach. 

11. Podstawą zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie do nauczyciela/ nauczycieli 

prowadzących w danym roku szkolnym świetlicę, pisemnego Wniosku rodziców  

o  objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi. Wzór  wniosku stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

12. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy  rodziców (na 

wniosek rodziców) muszą dłużej przebywać w szkole oraz organizację dojazdu do szkoły, 

a także z powodu innych okoliczności podanych w pisemnej prośbie złożonej do 

dyrektora ZS Świdry.   

13. Za inne okoliczności przyjęcia dziecka do świetlicy uważa się: rodzinę wielodzietną tj. 

troje i więcej dzieci, wśród których jest dziecko nie uczęszczające do przedszkola, 

potwierdzona przez lekarza przewlekła choroba rodziców, wypadki losowe 

uniemożliwiające zapewnienie dziecku opieki przez rodzinę po skończonych zajęciach  

lekcyjnych. 

14. Pierwszeństwo korzystania  ze świetlicy szkolnej przysługuje dzieciom:  

 pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników   Zespołu 

Szkół w Świdrach, 

 pracujących obojga rodziców - zatrudnionych na umowę o pracę. Wymagane jest 

potwierdzenie zatrudnienia pieczątką zakładu pracy, umieszczoną  we  „Wniosku 

rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi” 



 dojeżdżającym do szkoły 

 uczniom klas I – III. 

15. W dalszej kolejności prawo do zapisu mają, o ile w danych godzinach świetlicowych 

liczba uczniów nie przekracza 25 uczniów, dzieci rodziców prowadzących gospodarstwa 

rolne oraz uczniowie klas IV – VIII, spełniający warunki niniejszego regulaminu. 

 

16. Zapisy dzieci na zajęcia świetlicowe odbywają  się w dwóch terminach: ostatni tydzień 

roku szkolnego oraz do 5 września rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. 

17. Istnieje możliwość zapisania  dziecka na zajęcia świetlicowe w późniejszym terminie, po 

uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu Szkół w Świdrach, pod warunkiem, że liczba uczniów 

w grupie nie przekracza 25 osób. 

18. Rodzice dzieci, o których mowa w §2. pkt. 17  zobowiązani są do złożenia w formie 

wniosku pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej do dyrektora Zespołu.   

19. Uczniów do świetlicy kwalifikuje nauczyciel, bądź nauczyciele prowadzący zajęcia 

świetlicowe w danym roku szkolnym, a zatwierdza dyrektor Zespołu. 

20. O wynikach kwalifikacji do świetlicy, rodzice zostają niezwłocznie poinformowani przez 

nauczyciela/nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe poprzez  e-dziennik.  

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

do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy. 

22. Uczniowie niezakwalifikowani na zajęcia świetlicowe nie mogą przebywać na świetlicy  

z wyjątkiem wypadków losowych np.: śmierć członka rodziny, oczekiwanie na zajęcia 

dodatkowe, organizowane przez szkołę, po wcześniejszym uzgodnieniu                                 

z dyrektorem lub nauczycielem świetlicy. 

23. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice oraz tylko i wyłącznie osoby 

upoważnione pisemnie przez rodziców. Nie dopuszcza się przypadkowych, 

wcześniejszych i spontanicznych zwolnień na prośbę innych znajomych dziecku osób. 

24. Samodzielnie, mogą opuszczać świetlicę tylko dzieci, których rodzice wyrazili zgodę 

wyjścia o określonej godzinie, w pisemnym oświadczeniu. W innym przypadku 

samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, wymaga pisemnej zgody rodziców wraz 

z określeniem daty i godziny wyjścia dziecka ze świetlicy. W przeciwnym wypadku 

obowiązują zasady zawarte we Wniosku.  

25. Obecność dzieci na zajęciach świetlicowych rejestrowana jest w e-dzienniku, poprzez  

zaznaczenie godziny wejścia i wyjścia w zakładce „ewidencja obecności”. 



26. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które po skończonych zajęciach szkolnych nie 

dotarło do świetlicy. Uczeń nie zostaje wciągnięty na listę ewidencji obecności w tym 

dniu, co oznacza, że nie uczestniczył w zajęciach świetlicowych. 

27. Uczeń, który zostaje odebrany ze świetlicy wcześniej niż zostało podane we Wniosku, jest 

potraktowany jako zwolniony z zajęć, co jest odnotowane w e- dzienniku, poprzez 

zarejestrowanie wyjścia o danej godzinie. 

28. Uczniowie zapisani na świetlicę na podstawie Wniosku, mogą  w trakcie zajęć 

świetlicowych uczestniczyć w innych dodatkowych zajęciach na terenie szkoły, tylko na 

podstawie prośby nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, z określeniem dnia oraz godzin 

prowadzonych zajęć. Dziecko wówczas jest  zwolnione w danych godzinach z zajęć 

świetlicowych, gdyż przebywa pod opieką innego nauczyciela. 

 

§3. 

ZADANIA NAUCZYCIELA  ŚWIETLICY 

1. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej 

pracy. 

2. Przestrzeganie przepisów bhp oraz reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego na 

naszym terenie. 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy oraz ich 

prawami  i oczekiwaniami wychowawców. 

4. Odnotowywanie obecności w e-dzienniku następuje w momencie wejścia i wyjścia 

uczestników zajęć. 

5. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia w świetlicy. 

6. Inicjowanie pomocy uczniom  mającym trudności w nauce i w zachowaniu. 

7. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

8. Współpraca z rodzicami. 

9. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, wniosków zgłoszenia dzieci 

do świetlicy, sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów 

pracy wychowawczej. 

10. Dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

 

 

 

 

 



§4. 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY w okresie pandemii COVID 

1. Do świetlicy przychodzi wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Przy 

wejściu do sali każdorazowo dezynfekuje ręce. 

2. Uczeń do świetlicy może przynieść przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na ławce. Nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi                                

i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

3. Dziecko może korzystać z przyborów i zabawek znajdujących się w Sali (które można 

zdezynfekować) po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy.  Pozostają one tylko do jego 

dyspozycji w danym dniu lub do czasu zdezynfekowania. 

4. Uczniowie po zakończonych zajęciach przechodzą do Sali świetlicy szkolnej. 

5. Uczniowie, którzy mają lekcje lub dodatkowe zajęcia i przychodzą na świetlicę później, 

zobowiązani są do zgłaszania wychowawcy świetlicy faktu przyjścia na zajęcia.  

6. Każdy uczestnik świetlicy, który skończył lekcje czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  

i nie został odebrany przez rodzica, osobę uprawnioną lub oczekuje na autobus ma 

obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. O fakcie nieuczestniczenia ucznia 

w zajęciach, nauczyciel prowadzący świetlicę w danym dniu, niezwłocznie informuje 

wychowawcę o absencji ucznia.  

7. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia nauczyciela. 

8. Uczniowie dojeżdżający, wychodzą ze świetlicy na 10 minut przed odjazdem autobusu. 

Schodzą do szatni, przebierają się i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oczekują na 

autobus. 

9. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do: 

 przestrzegania reżimu sanitarnego i procedur szkolnych w okresie pandemii 

 dbania o porządek, 

 poszanowania sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów, 

 wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy, 

 odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych 

 brania  udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia. 

10. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza. 

11. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku      

   do wychowawców i kolegów. 

12. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje    

  porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy. 

 



§5. 

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO 

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań. 

4. Ciepłej i życzliwej atmosfery. 

5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

6. Poszanowania godności osobistej. 

7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną. 

8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów. 

9. Wyrozumiałości i cierpliwości. 

 

§6. 

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY OCZEKUJE NA ZAJĘCIACH 

1. Powitania i pożegnania z nauczycielem i kolegami. 

2. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku. 

3. Udziału w zajęciach. 

4. Współpracy z całą grupą. 

5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 

6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki. 

7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali. 

8. Poszanowania sprzętów w świetlicy i przyborów do pracy. 

9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

§7. 

OBOWIĄZKI RODZICA/ OPIEKUNA 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

2. Zgłoszenia faktu odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia świetlicowe. 

3. Informowania pisemnego  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu  

odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem). 

4. Poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu dziecka ze szkoły do domu. 

 

Załącznik: Wniosek rodziców  o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi w Zespole Szkół              

w Świdrach.  



Wniosek rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi  

w Zespole Szkół w Świdrach  w roku szkolnym  …………. 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy ucznia (uczennicy) klasy .................... ze względu na 

czas pracy obojga rodziców. 

Nazwisko i imię dziecka ............................................................................................................. 

Data urodzenia.............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka........................................................................................................ 

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych) 

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

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

Aktualne numery telefonów komórkowych:  

1) matki................................................................ 

2) ojca.................................................................. 

(bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów) 

 

 

 

 

Miejsce 

pracy matki 

 

Nazwa i adres zakładu pracy Pieczątka zakładu pracy Godziny 

pracy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Miejsce 

pracy ojca 

 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu pracy Pieczątka zakładu pracy Godziny 

pracy 

 

   

 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne 

mające wpływ na proces opiekuńczy): 

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

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

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam,  

że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

(czytelny podpis wypełniającego wniosek) 

 

 

Przyjęto: ……………………..………….…………….       dnia: …………………………. 
 (imię i nazwisko przyjmującego wniosek) 

 

 



OŚWIADCZENIE 

1) Nie wyrażam/wyrażam* zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy naszego dziecka do 

domu o godzinie............ . Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za 

samodzielny powrót dziecka do domu. 

2) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny ...............................,wyłącznie przez 

osoby pełnoletnie :  

(należy wpisać osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem 

stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa lub znajomości 

  

  

 

3) Nie wyrażam / wyrażam zgodę* i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod 

opieką osoby niepełnoletniej: 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Świetlicy i ścisłej współpracy                            

z nauczycielami świetlicy. 
Zobowiązuję się między innymi: 

 Pisemnie powiadamiać nauczyciela świetlicy, który ma w danym dniu zajęcia, o zwolnieniu naszego 

dziecka z zajęć świetlicowych w przyjętej w szkole formie. Mam świadomość, że prośba wyrażona 

telefonicznie nie będzie uwzględniana przez nauczyciela świetlicy. 

 Stosować do nauczycieli świetlicy pisemne oświadczenia, dotyczące odbioru dziecka  z zajęć świetlicowych 

przez inne osoby niż wymienione we Wniosku. Oświadczenie winno zawierać dokładną datę oraz imię                     

i nazwisko osoby odbierającej (osoba odbierająca powinna mieć dokument potwierdzający jej tożsamość). 

W przypadku braku oświadczenia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy inaczej, jak podano we  

Wniosku. 

 Przestrzegać godzin otwarcia świetlicy szkolnej (świetlica czynna jest codziennie do godz.15.15). 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-

wychowawczym w świetlicy Zespołu szkół w Świdrach zgonie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                       

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.20216 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”. 

 

 

.............................                                           …….……........................................................... 
 (miejscowość, dnia)                                                         (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

* niepotrzebne skreślić 

„Informujemy, że Pana/Pani dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez Zespół Szkół w Świdrach jako Administratora danych 

osobowych (ADO) w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie. Dane Pani/Pana będziemy przechowywać 

do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. 

Występując w sprawie jako osoba fizyczna przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 

czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli Pan/Pani tego nie zrobi, nie będziemy się mogli z Panem/Panią 
skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujecie.” 


