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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. z 2017 r. poz. 1646).  
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. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 11 stycznia 2017r., poz. 60). 
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE 

 

 

§ 1 

 

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 Programie wychowawczo - profilaktycznym Szkoły.  

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

opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku, przez wychowawców świetlicy, na początku 

każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 

Świetlica nie prowadzi zajęć wyłącznie ruchowych i podwórkowych. 

 

§ 2 

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 

 



REGULAMIN ŚWIETLICY, SZKOŁA PODSTWOWA W OSTASZEWIE 

 

 

§ 3 

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 

1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy. 

4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

5. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczą w zdobywaniu świetlicowych sprawności.  

6. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 

oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu. 

7. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej 

i podlegają opiece nauczyciela świetlicy. 

9. Uczniowie dojeżdżający autobusem oczekują na lekcje oraz na powrót do domu w świetlicy 

szkolnej. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być 

zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zakupy zlecone przez rodziców, bo biblioteki 

miejskiej).Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy 

szkolnej. 

10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący 

na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

11. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce 

i zachowaniu. 

 

§ 4 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację 

dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole. 

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 września każdego roku z wyjątkiem roku  szkolnego 2018/19. 

3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej” – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor Szkoły po konsultacjach z pedagogiem 

szkolnym i wychowawcą klasy. 

5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez 

rodziców. 
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6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem 

godziny wyjścia dziecka ze świetlicy. 

7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

 

§ 3 

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY 

1. Pracownikami świetlicy są: koordynator i nauczyciele świetlicy. 

2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań i uprawnień oraz odpowiedzialność koordynatora świetlicy i 

nauczycieli świetlicy.  

3. Doraźne dyżury w świetlicy mogą pełnić nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. 

 

§ 4 

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

1. Zapoznanie się z „Kartami zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im atmosfery dobrej pracy. 

3. Przestrzeganie przepisów BHP. 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi świetlicy oraz ich prawami  i 

oczekiwaniami wychowawców. 

5. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

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

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

8. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. 

9. Współpraca z rodzicami. 

10. Sumienne prowadzenie dokumentacji tj. dziennika zajęć, kart zgłoszenia dzieci do świetlicy, 

sprawdzanie obecności dzieci na zajęciach oraz opracowywanie planów pracy wychowawczej. 

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

§ 5 

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. 
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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 nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej 

 


