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Regulamin Świetlicy Szkolnej 
 
 

w Szkole Podstawowej nr 4 
 

im. Jana Niepokoja w Zgierzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. 2020.0.910 ), 
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu. 
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§ 1.  Postanowienia ogólne 
 

1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego, która zapewnia zajęcia świetlicowe 
uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, ich możliwości 
psychofizyczne, oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

 
2. 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.  

 
3. Zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły, który  opracowywany jest co 
roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego 
i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

 
4. Zajęcia świetlicowe  przeznaczone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na:  
1) Czas pracy rodziców(prawnych opiekunów)  – na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów); 
2) Organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 
 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia 
w pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora szkoły. Godzina świetlicowa trwa 60 
minut. 

 
6. Każdy wychowanek świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz postępowania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa dotyczących 
zapobieganiem i przeciwdziałaniu pandemii (COVID-19). Procedury dostępne są na 
stronie internetowej szkoły i u wychowawców świetlicy. 

 

§ 2. Założenia organizacyjne 
 

1. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7,00  – 16,30 i w dniach, w których odbywają się 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem 
dyrektora . 

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i czas pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców na dany rok szkolny, który uzależniony jest od 
potrzeb i możliwości finansowych szkoły. 

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców/prawnych opiekunów.  

4. W sytuacji długoterminowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w świetlicy 
(przekraczającej 30 dni), istnieje możliwość skreślenia z listy po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów. 

5. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, biorąc pod uwagę zbliżony wiek 
dzieci. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-05-2021&qplikid=4186#P4186A7
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6. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje nauczyciel/wychowawca świetlicy imiennie 
odpowiadający za kierunek opieki i wychowania dzieci. 

7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo-
wychowawczym. 

8. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. Odzwierciedleniem zrealizowanych 
działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku 
elektronicznym. 

9. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 3.    Cele i zadania świetlicy szkolnej 
 

1. Świetlica szkolna zapewnia  dzieciom: 
 
1) Zorganizowaną opiekę wychowawczą, umożliwiającej wszechstronny rozwój 

osobowości. 

2) Pomoc w nauce, organizowanie nauki zespołowej zachęcanie  do samodzielnej pracy 
umysłowej, kulturalną rozrywkę i zabawę. 

3) Rozwój zainteresowań oraz zdolności, stymulowanie postawy twórczej. 

4) Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji 
z rówieśnikami. 

5) Pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron. 

6) Wdrażanie do pożytecznego zdrowego stylu życia. 

7) Bezpieczny pobyt w świetlicy szkolnej. 

8) organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, 

sportu i zabawy na świeżym powietrzu. Rozpowszechnianie  

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) Organizowanie opieki,  pomocy w nauce.  

2) Tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy. 

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

4) Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny. 

5) Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań. 

6) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego. 

7) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

8) Rozwijanie samodzielności i aktywności. 

9) Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 
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§ 4. Zasady naboru i pobytu dziecka w świetlicy 

1. Zapisy do świetlicy odbywają się do 15 września danego roku szkolnego.  
 
2. W przypadku posiadania wolnych miejsc istnieje możliwość zapisu dziecka po ww. 

terminie  gdy rodzice podejmą pracę zawodową lub gdy dziecko oczekuje na 
dodatkowe zajęcia w szkole. 

 
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących 

w szkole, które wypełniają i podpisują obojga rodzice (prawni opiekunowie) – druk 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie 

powinna przekraczać 25 osób. 
 

5. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie którzy:  
1) Realizują naukę w klasach I – III;  
2) Dojeżdżają do szkoły,  
3) Skierowani są do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na 

zajęcia lekcyjne, 
4) Są zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. Wychowania fizycznego, religii, drugiego 

języka obcego. 
 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz 
wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy chyba, 
że rodzice złożą pisemną deklarację o samodzielnym powrocie dziecka do domu. 
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic 
nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia        
od rodziców/prawnych opiekunów.  

 
7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, 

według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności 
w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

 

8.   Rodzic odbierający  dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkoły - tam zgłasza odbiór 

dziecka pracownikowi szkoły, który następnie informuje nauczyciela świetlicy, że rodzic 

czeka na dziecko w holu.  

 9.  Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanka od chwili jego 

przyjścia do świetlicy do czasu przekazania rodzicom/opiekunom.  

10. Wychowanek ma obowiązek każdorazowo zgłaszać nauczycielowi potrzebę wyjścia z sali 

świetlicowej. Nauczyciel  świetlicy przekazuje rodzicom i wychowawcy klasowemu 

informacje o zachowaniu i problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.  

11. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko w godzinach pracy świetlicy. W przypadku 

spóźnienia obowiązuje  procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka 

w godzinach pracy świetlicy    (§ 5.  Regulaminu).    
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12. Jeśli zachowanie ucznia zagraża życiu, bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci, po 

indywidualnej analizie sytuacji dziecko podlega procedurom zawartym w Statucie Szkoły. 

13.  Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica. 

14. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana 
w formie pisemnej z datą i podpisem obojga rodziców/prawnych opiekunów. 

  

§ 5.   
Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy. 

 

1. Postępowanie w przypadkach nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy  

1)  O wypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30, wychowawca świetlicy powiadamia 

o tym fakcie rodziców/opiekunów telefonicznie; 

2) W wypadku powtarzających się spóźnień, wychowawca świetlicy powiadamia o nich 

pedagoga szkolnego, wychowawcę oraz  dyrektora  szkoły;  

3)  Opiekun świetlicy  jest zobowiązany do rozmowy z wyżej wymienionymi osobami 

w wyznaczonym terminie;  

4)  W sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy do godziny 17:00 lub braku kontaktu 

z którymkolwiek z rodziców/opiekunów   nauczyciel powiadamia policję, która 

przekazuje dziecko pod opiekę Pogotowia Opiekuńczego.  

 

2. Postępowanie w przypadku zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna  będącego pod 

wpływem alkoholu. 

1) Rodzicowi/opiekunowi pod wpływem alkoholu, wychowawca świetlicy nie może wydać 

dziecka pod opiekę; 

2) O zaistniałym wydarzeniu nauczyciel informuje dyrektora i pedagoga szkolnego;  

3) Osoba wskazana przez rodzica pisze oświadczenie, że bierze wyłączną odpowiedzialność 

za dziecko, podaje swoje dane osobowe oraz legitymuje się dowodem tożsamości; 

4) W innych sytuacjach (np. jeżeli nie ma innego opiekuna lub w przypadku agresji osoby 

pod wpływem alkoholu), powiadomiona zostanie Policja.  

 

§ 6.   
  Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

 
1. Wychowanek ma prawo do:  

1) Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej 
2) Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 
3) Ochrony przed wszelkimi formami  przemocy fizycznej i psychicznej, 
4) Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
5) Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
6) Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy 
7) Poszanowania swojej własności. 
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2. Wychowanek jest zobowiązany do:  
1) Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 
2) Przestrzegania zasad współżycia w grupie, 
3) Uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 
4) Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 
5) Respektowania poleceń nauczyciela, 
6) Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio 

potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia powinno być 
spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były 
odłożone w wyznaczonym miejscu w świetlicy. Plecak, (torba, worek) musi być 
zamknięty. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione 
z powodu nie spełniania powyższych zasad.  

7) Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 
8) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.  

 
 

§ 8. 
 Dokumentacja świetlicy 

 
1. Regulamin świetlicy. 
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 
3. Ramowy rozkład dnia. 
4. Elektroniczny Dziennik zajęć. 
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 
 

§ 9. 
 Zadania nauczyciela świetlicy 

 
1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 
4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów. 
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według przyjętego planu. 
6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
uczniów.  

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  
9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 
10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.  
11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  
12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z Regulaminem świetlicy. 
13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  
14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 
15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica 

i wychowawcę ucznia.  

 
 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu 

Zarządzenie nr 50/2021 z 10-11-2021 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   

W ROKU SZKOLNYM 202.../202... 

 

 

Proszę o przyjęcie 

......................................................................................................................z kl. ..............  

(imię i nazwisko dziecka)  

do świetlicy w roku szkolnym 202.../202... . 

 

Adres/adresy zamieszkania rodziców/opiekunów dziecka: 

  

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

telefony kontaktowe : 

mama   .......................................................  

tata   .......................................................  

inne   .......................................................  

 

Oświadczenie rodziców dziecka dotyczące zatrudnienia. 

 

Ojciec dziecka  ..................................................................... pracuje w godzinach 

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

                                                       (imię i nazwisko)  

 

Matka dziecka ....................................................................  pracuje w godzinach 

.......................................   
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                                                       (imię i nazwisko)  

 

 

Dziecko będzie odbierane przez pełoletnich członków rodziny tj: 

 

Lp Imię Nazwisko Nr dowodu 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Osoby niepełnoletnie – rodzeństwo: 

 

Lp Imię Nazwisko Nr legitymacji Stopień pokrewieństwa 

1     

2     

 

 

 

 

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za powrót dziecka ze szkoły z osobą niepełnoletnią 

 

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

                                                                              Podpisy Rodziców – Imię  i nazwisko / prawnych opiekunów 

 

Dziecko będzie wracało samodzielnie (podkreślić w który dzień): 
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Poniedziałek    Wtorek     Środa      Czwartek      Piątek 

 

 

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka ze szkoły. 

 

 

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

                                                                                 Podpisy Rodziców – Imię  i nazwisko / prawnych opiekunów 

 

Pozostałe informacje o dziecku: 

1. Dziecko będzie przebywało na świetlicy w godzinach: 

 

Godziny 

Pobytu w danym 

dniu 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

     

 

2. Dziecko będzie korzystało z obiadów: TAK / NIE. 

 

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszej karcie dane są zgodne ze stamen faktycznym. 

Jestem śwadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

                                                                                 Podpisy Rodziców – Imię  i nazwisko / prawnych opiekunów 

 

W 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja z siedzibą w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz. 

W sprawie ochrony   swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: sp4@miasto.zgierz.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

1. W celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów, wymagających Pani/Pana zgody 
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wyrazić lub odmówić jej 
wyrażenia. 

2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 
ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO); 

3. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 
e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO); 

4. W celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na 
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). 

5. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt.3.b. Przestaniemy 

przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją 

ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i 

wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

3. Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 

1. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż 
wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały 

2. Dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe 
wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia z umowy. 

3. Dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia 
umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie 
usunięte. 

4. Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji 
zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami 
nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania 
publicznego. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy 

prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom 

przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 
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5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
4. Przenoszenia danych; 
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 

profilowane. 

 

 

 

Zgierz, dn.  .......................................................... 

    

 

 

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

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

Podpis rodziców/opiekunów        Podpis 

rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 


