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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Świetlica szkolna zwana dalej „świetlicą” jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – 

wychowawczej działalności szkoły, której celem jest zapewnienie wychowankom 

zorganizowanej opieki i odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju 

w zakresie edukacyjnym i wychowawczym. 

 

2. Do zadań świetlicy należy: organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań 

domowych; organizowanie zajęć rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

organizowanie różnorodnych form rozrywki intelektualnej i relaksu zapewniających 

prawidłowy rozwój uczniów; tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu 

wychowawczego uczniów. 

 
3. Opieka świetlicowa obejmuje uczniów: przed i po zakończonych obowiązkowych 

zajęciach dydaktycznych, nieuczęszczających na lekcje religii (lub inne zajęcia 

dydaktyczne za zgodą Dyrektora szkoły), oczekujących ze względów organizacyjnych na 

stałe zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) prowadzone w szkole, w ramach zastępstw 

doraźnych za nieobecnych nauczycieli oraz w innych uzasadnionych przypadkach, 

rozpatrywanych indywidualnie. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów Oddziału Przedszkolnego i klas I – III oraz 

w uzasadnionych przypadkach dla uczniów klas IV – VIII.  

 

2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:00, 

z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, harmonogram zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych ustala Dyrektor szkoły. 

 
3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które liczą nie więcej niż 25 

uczniów, realizując założenia programowe dostosowane do potrzeb i możliwości 

uczniów, według Rocznego Planu Pracy oraz Planu Opiekuńczo – Wychowawczego.  
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4. Osobą odpowiedzialną za planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności 

opiekuńczo – wychowawczej  świetlicy jest Przewodniczący Zespołu Opiekuńczo – 

Wychowawczej Działalności Świetlicy Szkolnej. 

 

5. Samodzielny powrót ucznia ze świetlicy do domu jest możliwy na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego umieszczonego w „Karcie zgłoszenia do 

świetlicy szkolnej”. W przypadku doraźnej zgody na samodzielny powrót ucznia, 

konieczna jest pisemna dyspozycja, wskazująca datę i godzinę wyjścia ucznia oraz 

podpis rodziców/opiekuna prawnego. 

 

6. Uczeń, który nie ukończył 7 roku życia nie może uzyskać zgody na samodzielny powrót 

do domu. Do odbioru ucznia może być upoważniona osoba pełnoletnia lub rodzeństwo, 

które  ukończyło 10 lat. 

 
7. Wyłącznie rodzice/opiekun prawny oraz osoby przez nich upoważnione 

w „Oświadczeniu” stanowiącym załącznik do „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej” 

mogą osobiście odbierać ucznia.  

 

8. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może być odebrany przez osobę nieujętą w „Karcie 

zgłoszenia do świetlicy szkolnej”, po przedstawieniu upoważnienia w formie pisemnej, 

opatrzonego datą i podpisanego przez rodziców/opiekuna prawnego. 

 
9. W przypadku  nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej funkcjonowania oraz 

braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunem prawnym, uczeń może zostać przekazany 

pod opiekę odpowiednim organom. 

 
10. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje na to, że nie będzie mogła zapewnić uczniowi warunków 

bezpieczeństwa (np. jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, jest silnie 

wzburzona, zachowuje się agresywnie). Wychowawca ma obowiązek zatrzymać ucznia 

w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 

11. Oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego ujęte w „Karcie zgłoszenia  do świetlicy 

szkolnej” obowiązują przez cały okres uczęszczania ucznia do świetlicy w danym roku 

szkolnym i mogą zostać pisemnie odwołane lub zmienione. 
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ROZDZIAŁ III 

PROCEDURA REKRUTACYJNA 

 

1. „Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej” wraz z „Oświadczeniem” (Załącznik nr 1) 

stanowi wymaganą dokumentację, a prawidłowe uzupełnienie formularza jest warunkiem 

koniecznym do wszczęcia procedury rekrutacyjnej. 

 

2. Zgłoszenie pobytu ucznia  w świetlicy jest możliwe przez złożenie „Karty zgłoszenia do 

świetlicy szkolnej”, z zachowaniem wyznaczonego terminu. Złożenie formularza poza 

wyznaczonym terminem możliwe jest tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc. 

 

3. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania dziecka do świetlicy szkolnej 

(w przypadku opieki stałej – przed lub po skończonych zajęciach dydaktycznych) jest 

pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego o zatrudnieniu, potwierdzone 

pieczątką  zakładu pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu dołączone, do 

„Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej”. 

 

4. W przypadku uczniów Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – VIII, którzy ze względów 

organizacyjnych będą przebywać w świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na zajęcia 

pozalekcyjne (dodatkowe) lub są zwolnieni z lekcji religii (lub innych zajęć za zgodą 

Dyrektora szkoły), istnieje obowiązek złożenia wypełnionego formularza „Karty 

zgłoszenia” z adekwatną adnotacją w rubryce „Informacje dodatkowe” (np. Dziecko 

oczekuje na zajęcia logopedyczne). W tej sytuacji nie są wymagane pieczątki z zakładów 

pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekuna prawnego.  

 

5. W przypadku, gdy rodzice dziecka posiadają pełną władzę rodzicielską, każde z nich 

zobowiązane jest do złożenia podpisów w „Karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej” oraz 

w „Oświadczeniu”. Jeżeli jeden z rodziców nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej 

(ograniczenie/pozbawienie), do formularza należy dołączyć kopię wyroku sądu 

rodzinnego, uzasadniając tym samym brak podpisów drugiego rodzica. 

 

6. Pierwszeństwo podczas procedury rekrutacyjnej mają zgłoszenia uczniów z Oddziału 

Przedszkolnego oraz klas I – III z uwagi na kryterium wiekowe.  
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7. O przyjęciu ucznia do świetlicy decyduje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor 

szkoły (przewodniczący), Wicedyrektor szkoły, Przewodniczący Zespołu Opiekuńczo – 

Wychowawczej Działalności Świetlicy Szkolnej oraz powołany wychowawca świetlicy. 

 

8. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania, skierowane do 

Dyrektora szkoły, rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

REGUŁY FUNKCJONOWANIA 

 

1. Każdy uczeń, który przebywa w świetlicy jest zobowiązany do każdorazowego 

niezwłocznego zgłoszenia swojego przybycia oraz wyjścia ze świetlicy do domu 

wychowawcy, który odnotowuje  informacje na liście obecności. 

 
2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej, korzystanie przez ucznia z telefonu 

komórkowego oraz innych tego typu urządzeń, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą wychowawcy świetlicy. 

 
3. Normy zachowania uczniów w świetlicy szkolnej reguluje „Kodeks świetlicy”: 

a) Przyjście do świetlicy oraz jej opuszczenie za każdym razem zgłaszamy 

wychowawcy. 

b) Zachowujemy się tak, aby nie sprawić przykrości koleżankom i kolegom oraz 

wychowawcom. 

c) Bierzemy czynny udział w zajęciach, grach i zabawach, które są nie tylko 

przyjemnością, ale uczą, bawią i wychowują. 

d) Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do wydarzeń i imprez 

organizowanych w świetlicy szkolnej. 

e) Szanujemy wyposażenie świetlicy szkolnej,  ponieważ jest to nasza wspólna własność. 

f) Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na 

wyznaczone miejsce. 

g) Posiłki spożywamy w kulturalny sposób, w miejscach do tego wyznaczonych. 

h) Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz odrabianie zadań 

domowych. 

i) Nie przywłaszczamy cudzych rzeczy, znalezione oddajemy wychowawcy. 
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ROZDZIAŁ V 

ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

 W CZASIE EPIDEMII COVID – 19  

 

1. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub 

w izolacji. 

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani wyłącznie przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, z uwzględnieniem 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem unikania zmiany pomieszczeń oraz wymiany 

uczniów w grupach świetlicowych oraz są organizowane i koordynowane w taki sposób, 

aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego, a w miarę możliwości 

organizowane na świeżym powietrzu. 

 

4. Sale w których przebywają uczniowie są wietrzone co najmniej raz w ciągu godziny oraz 

przed przyjęciem uczniów i po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed wejściem do świetlicy, przed 

posiłkami, po korzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza), 

zachowanie środków ostrożności podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 

6. W świetlicy dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

 

7. Codziennie odbywa się dezynfekcja sal świetlicowych, powierzchni użytkowych oraz 

sprzętu będącego wyposażeniem świetlicy. 

 

8. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów szkolnych, które mogą 

znajdować się na stoliku lub w plecaku, nie ma możliwości wymiany przyborów między 

uczniami. 

 

9. Nie ma możliwości dzielenia się pożywieniem przez uczniów.  
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10. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych sprzętów, zabawek i ulubionych 

przedmiotów. 

 

11. W przypadku, gdy uczeń zgłosi złe samopoczucie lub wychowawca świetlicy 

zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, dokonany zostaje 

pomiar temperatury (przy użyciu termometru bezdotykowego) oraz następuje izolacja 

ucznia (pod nadzorem wychowawcy z zachowaniem środków bezpieczeństwa) 

w przeznaczonym do tego pomieszczeniu z zachowaniem wymaganego dystansu od 

innych osób. Następnie wychowawca niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły oraz 

powiadomieni zostają rodzice/opiekun prawny o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły.  

 

12. W przypadku odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej, rodzic/opiekun prawny lub osoba 

upoważniona do odbioru, oczekuje na dziecko w przedsionku wejścia głównego do 

szkoły. 

 
13. Uzupełnioną „Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej” należy składać w przeznaczonej do 

tego celu urnie, umieszczonej w przedsionku wejścia głównego do szkoły. 

 


