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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ –  CURIE W NOWYM TOMYŚLU 

 
 
Na podstawie: 

§ art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1148 ze zm.); 

§ § 17 Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu 
 
 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje 
jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – 
wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 

Regulamin świetlicy jest opracowywany przez wychowawców świetlicy i w miarę potrzeb 
modyfikowany. Zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom 
świetlicy i ich rodzicom. 

Cele i zadania świetlicy: 

1. Do zadań świetlicy szkolnej należy: 
 

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 
własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek,  
• upowszechnianie  zasad kulturalnego życia codziennego, 
• upowszechnianie  zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie  nawyków higieny 

osobistej i czystości, dbałości o swoje zdrowie, 
• rozwijanie samodzielności, 
• współpraca z nauczycielami i rodzicami, 
• zapewnianie uczniom bezpieczeństwa podczas wykonywanych zadań. 

 
 



2. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają uczniom: 
• zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie 

warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań, 
• kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie, 
• rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów, 
• wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej, 
• organizują właściwy i kulturalny wypoczynek, 
• sprawują opieką nad dożywianiem uczniów (regulamin korzystania ze 

stołówki szkolnej). 

Zadania organizacyjne: 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej od poniedziałku do piątku od godz.  
    6.30 – 16.00. 

2. Ze świetlicy szkolnej  mogą korzystać uczniowie z klas I  – VIII, którzy ze względu 
na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać  
w szkole. 

3. Podstawą zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest pisemna deklaracja rodziców – 
wniosek,  stanowiący załącznik do  regulaminu. 

4. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione 
pisemnie przez rodziców (karta zgłoszenia dziecka - załącznik do regulaminu). 
W wyjątkowych sytuacjach,  uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych 
rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli ta osoba posiada 
pisemne upoważnienie od rodziców. 

5. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej 
musi być, jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie 
stosownego oświadczenia. 

6. Opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.  W zaistniałej 
sytuacji wychowawca świetlicy będzie wzywał innego opiekuna wymienionego  
w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

7. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz 
z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy i ewentualnego powrotu do niej. 

      Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
8. Wychowawcy świetlicy otaczają opieką uczniów przebywających na terenie szkoły 

przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu, oczekujących na zajęcia 
dodatkowe oraz uczniów nieuczestniczących w lekcjach np. religii, j. niemieckiego itp. 
Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusami szkolnymi, oczekują na lekcje oraz na 
powrót do domu w świetlicy szkolnej.  

9. Uczestnikowi świetlicy nie wolno jej opuszczać bez zezwolenia wychowawcy. Uczeń 
ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 
krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy. 

10. Wszyscy uczniowie przybyli do świetlicy szkolnej zobowiązani są, zgłosić swoją 
obecność u wychowawcy świetlicy, dbać o porządek, szanować sprzęt świetlicowy, 
przestrzegać zasad higieny osobistej i czystości odzieży oraz wypełniać polecenia 
wychowawcy świetlicy. 

11. Rodzice uczniów przebywających w świetlicy zobowiązani są do punktualnego 
odbioru dzieci. 
W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16.00 wychowawca: 
- próbuje nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicami 



- w przypadku braku kontaktu telefonicznego zawiadamia Policję. 
12. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy. 
13. Uczniowie, którzy nie ukończyli 7 lat, nie mogą samodzielnie wracać do domu, nawet 

jeśli rodzic wyraził na to pisemną zgodę. 
 
 
Załączniki do Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu 

1) Wniosek 
2) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 


