
REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁODZI 
 

Opracowany został w oparciu o : 

• Atr. 67ust.1 pkt3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.( DZ.U.NR95 poz. 425 1991 
r. z późniejszymi zmianami). 

• § 8 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół ( DZ.U.NR61 z 2001r.z późniejszymi zmianami). 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi. 
 

Świetlica szkolna jest powszechną, pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej 
działalności szkoły w dziedzinie organizowania czasu wolnego dla uczniów, którzy 
muszą przebywać w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców lub z innych 
powodów. 

 

I. Cele i zadania świetlicy. 
1. Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej. 
2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 
3. Rozwijanie postaw koleżeńskich i prawidłowych zachowań społecznych. 
4. Rozwijanie aktywnej twórczości dzieci poprzez zajęcia artystyczne. 
5. Pomoc przy organizacji spożywania posiłków, w tym obiadów szkolnych. 
6. Organizowanie zajęć ruchowych na powietrzu w zależności od warunków pogodowych. 

 

II. Organizacja pracy w świetlicy. 
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I - IV na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców. 
2. Pierwszeństwo mają uczniowie klas I. 
3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 
4. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 45 minut. 
5. Liczba uczestników w grupie wychowawczej wynosi do 25. 
6. Świetlica czynna jest od 7.00 do 17.00, w dni , w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

w szkole. 
7. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice 

(opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające 
dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność 
prawną ponoszą rodzice. 

8. Na pisemne życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego 
rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli spełnione są poniższe warunki:  

• czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami, 



• rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach), 

• dziecko ukończyło 7 lat, a osoba, pod opieką, której wychodzi ze szkoły osiągnęła wiek, 
co najmniej 10 lat, 

• zdaniem rodziców (prawnych opiekunów) w drodze do domu nie występują szczególne 
niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu lub życiu dziecka (przejście przez odcinek o 
natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do zabaw w pobliżu drogi itp.). 

Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10- czekają na odbiór przez osoby 
upoważnione! 

9. Na początku roku szkolnego wychowawca ( w tym wychowawca świetlicy szkolnej) 
zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu 
dziecka do domu po zajęciach szkolnych. 

10. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 
odurzających. 

11. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym 
na nietrzeźwość, należy: 

• niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły, 

• nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

• wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

• jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia 
opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem 
alkoholu, należy wezwać policję. 

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych 
działań. 

12. W przypadku incydentalnego nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

• niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

• zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do 
odbioru dziecka, 

• po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić 
policję. 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

13. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. Dzieci nie 
mogą być wysłane przez wychowawcę świetlicy szkolnej do rodziców oczekujących poza 
budynkiem szkolnym. Rodzice, którzy odbierają dzieci ze świetlicy, po zgłoszeniu się do 
wychowawcy świetlicy oczekują na dzieci w szatni, a nie przy jadalni.  
 
 
 



III. Zadania wychowawców – nauczycieli świetlicy. 
1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-

wychowawczej. 
2. Nauczyciele przeprowadzają codzienne zajęcia tematyczne. 
3. Organizują wychowankom pomoc w nauce. 
4. Organizują gry i zabawy sportowe. 
5. Rozwijają zainteresowania wychowanków. 
6. Kształtują nawyki higieny i czystości. 
7. Wdrażają do samodzielności i aktywności społecznej. 
8. Współpracują z rodzicami , wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 
9. Nauczyciele świetlicy pomagają przy organizacji spożywania obiadów w stołówce szkolnej. 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej. 
1. Wychowanek ma prawo do: 
• właściwie zorganizowanej opieki 
• życzliwego traktowania 
• swobodnego wyrażania myśli i przekonań 
• poszanowania godności osobistej 
• ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną 

 
2. Wychowanek jest zobowiązany do : 
• wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy 
• powiadomienia nauczyciela świetlicy o każdorazowym jej opuszczeniu 
• aktywnego udziału w zajęciach organizowanych w świetlicy  
• przestrzegania regulaminu uczestnika świetlicy 
• przestrzegania zasad współżycia w grupie 
• zadośćuczynienia wyrządzonej innym przykrości 
• życzliwego traktowania innych 
• poszanowania godności osobistej dzieci i dorosłych 
• pomagania słabszym i młodszym 
• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy oraz stołówce 
• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

Obowiązek informacyjny. 

Zgodnie z art.13 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r. informuję , iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Prokaryn-Dynarska z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi, 
ul. Sterlinga 24. 

2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu identyfikacji przy odbiorze dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi w roku 
szkolnym 2018/2019. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

 

 

 



 

 


