
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

w 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  

I stopnia  

w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2  

im. Wojciecha Kilara 

Rzeszowie 

 

 

 

 
 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. 2016r, poz. 2572 z póź. zm.)  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r, poz 59)  
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60 i 949)  
4. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  
6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych (IX 2020) 

 
 
 
 



 
 

Postanowienia wstępne 

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 szkolnym programie profilaktyktyczno-wychowawczym i 
wytycznych GIS, MZ i MEN. 

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o 
roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńczej szkoły.  

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.  
 

Cele i zadania świetlicy 

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie    
warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień wychowanków. 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

 zapewnienie wychowankom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych, 

 pomoc w odrabianiu zadań domowych, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

 współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych 
szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy, 

 zapewnienie możliwości spożycia śniadania i obiadu, 

 kształtowania nawyków kultury życia codziennego, 

 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY 

§ 1 

 
1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia pomieszczenie i     

wyposażenie świetlicy. 
2. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi szkoły. 
3. Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 – 17.00 w dniach nauki. 
4. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać codziennie uczniowie klas I-III Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej I st. w godzinach określonych grafikiem pracy świetlicy. 
W wyjątkowych sytuacjach o przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor szkoły. 

5. Przy podziale klasy na grupy uczniowie niebędący na lekcji mają obowiązek 
przebywania w świetlicy.  

 

 



§ 2 

 
1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor. 
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, zgodnie z tematem 

tygodnia. 
 

§ 3 
 

1. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej „(kartę należy pobrać ze strony 
szkoły). 

2. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej 
ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon 
kontaktowy, informacje o chorobach i alergiach, miejsce pracy 
rodziców/opiekunów prawnych, informacje o osobach upoważnionych do 
odbioru dziecka). 

3. Zapisy do świetlicy trwają do 7 września. W szczególnych przypadkach 
dziecko może być przyjęte po terminie. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji 
związanej z pobytem dziecka w świetlicy oraz aktualizacji danych(telefony). 

5. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących z 
klas 1-3. Wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia (pieczęć zakładu pracy). 

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez 
dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba 
zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.  

7. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.  

                                                                        § 4 

1. Dzieci muszą posiadać zgodę rodzica na pomiar temperatury (termometrem 
bezdotykowym). 

2. Do świetlicy może uczęszczać jedynie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów 
chorobowych. 

3. Uczniowie, których to dotyczy muszą posiadać oświadczenie rodzica o stwierdzonej 
alergii i jej objawach, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

5. Każdy uczeń musi posiadać aktualny numer telefonu zapewniający szybką 
komunikację z rodzicami. 

6. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w 
wyznaczonym miejscu i musi być niezwłocznie odebrane ze szkoły. 

7. Uczeń musi posiadać własne przybory (kredki, flamastry, nożyczki, klej), których 
będzie używać podczas pobytu w świetlicy. Świetlica nie będzie zapewniała tych 
przyborów (dzieci nie mogą wymieniać się przyborami między sobą). 

8. W sali nie może być żadnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie 
zdezynfekować. 



9. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy żadnych zabawek oraz niepotrzebnych 
przedmiotów, także telefonów i „gadżetów” elektronicznych. 

10. Sala świetlicowa będzie często wietrzona, co najmniej raz na półgodziny bez względu 
na temperaturę panującą na zewnątrz. Należy zapewnić dziecku odpowiedni ubiór 
(na cebulkę). 

11. Z uwagi na brak możliwości zachowania dystansu społecznego istnieje obowiązek 
noszenia osłony ust i nosa w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej i na korytarzu 
szkolnym. Osłonę można zdjąć jedynie podczas spożywania posiłku. 

12. Uczniowie dużo czasu będą spędzać na świeżym powietrzu, dlatego należy zapewnić 
im strój adekwatny do warunków pogodowych. 

13. Podczas pobytu na podwórku szkolnym stosowanie osłony ust i nosa jest dobrowolne 
o ile zachowany jest dystans społeczny. 

14. Dzieci muszą mieć zapewnioną wodę w podpisanej butelce i wyżywienie na cały 
pobyt w świetlicy. Dzieci nie otrzymają picia ani jedzenia od opiekunów. 

15. Dzieci podczas pobytu w świetlicy muszą posiadać własne chusteczki higieniczne. 
Zaleca się posiadanie własnych środków do dezynfekcji rąk. 

16. Dziecko po wejściu do szkoły jest zobowiązane zdezynfekować ręce. 
17. W czasie pobytu w świetlicy będzie obowiązywało regularne mycie rąk wodą z 

mydłem, szczególnie przed użyciem wspólnych zabawek i sprzętu sportowego. 
18. Zabawki i sprzęt sportowy będą wydawane jedynie przez wychowawcę świetlicy. 
19. Po wejściu dziecka do świetlicy ma ono obowiązek zgłoszenia swojej obecności 

wychowawcy, który odnotowuje to na liście obecności. 
20. Niestosowanie się do powyższych zasad, skutkować będzie brakiem możliwości 

korzystania przez dziecko z opieki w świetlicy. 
21. W sprawie uzyskania informacji dotyczących dzieci przebywających pod opieką 

świetlicy będzie obowiązywał numer: 17 748 29 94. 
 

ZADADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW PRZYPROWADZAJĄCYCH I ODBIERAJĄCYCH DZIECKO 

KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIETLICY 

§ 5 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub zakładać 

rękawiczki ochronne; muszą mieć zakryte usta i nos. 

2. Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej 

szkoły jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 

przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (jak w 

pkt.1).  

3. Rodzice muszą zachować dystans społeczny również wobec pracowników szkoły. 

4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka odbywają się jedynie w wyznaczonej przestrzeni, 

przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Nie wolno wchodzić na teren 

szkoły. 

5. Dziecko samo rozbiera/ubiera się w szatni. 

6. Osobisty odbiór dziecka będzie możliwy po kontakcie z pracownikiem szkoły 

(podanie imienia i nazwiska dziecka). 

 



 
 

                                                                      §6 
 

1. Dzieci przebywające w świetlicy odbierają rodzice (opiekunowie prawni) osobiście, 
nie dopuszcza się wypuszczania dziecka na podstawie informacji telefonicznej z 
wyjątkiem zgody na samodzielne wyjście. 

2. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby upoważnione wpisane na Kartę 
Zgłoszenia do Świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie 
pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub 
zmienione. 

3. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego 
upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby 
odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego lub Pesel.  

4. Dzieci w wieku do siedmiu lat mogą być odbierane przez osoby, które osiągnęły 
wiek co najmniej dziesięciu lat upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów 
prawnych) - zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu 
drogowym. 

5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z 
chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż 
do opuszczenia świetlicy.  

6. Wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w danej klasie        
(dotyczy  klas I – III ) jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy. 

7. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

8. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało 
wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie 
pod opieką nauczyciela, który niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami 
w celu ustalenia dalszego postępowania. 

9. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 
okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do 
wylegitymowania takiej osoby. 

10. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 17.00.  
11. Po godzinie 17.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają 

dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 
12. Pracownik świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest 
agresywne Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z 
rodziców musi być poświadczone przez postanowienie lub wyrok sądu. 

13. Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie po wypełnieniu przez rodziców 
pisemnego oświadczenia. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo dziecka wychodzącego samodzielnie ze świetlicy. 

14. Dziecko w wieku do siedmiu lat nie może samodzielnie wracać do domu – zgodnie z 
art. 43 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym. 

15. Dziecko wychodzące ze świetlicy ma obowiązek informowania o tym fakcie 
wychowawcę, który odnotowuje ten fakt na liście obecności. 
 



 

Prawa i obowiązki uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. 

 §7 

1. Przebywając w świetlicy wychowankowie zobowiązani są do regularnego i 
obowiązkowego uczestnictwa w zajęciach oraz wykonywania poleceń 
wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. 

2. Przebywając w świetlicy uczniowie tworzą przyjazną atmosferę – 
przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, używają słów 
grzecznościowych, opiekują się młodszymi kolegami i koleżankami, są 
uprzejmi i życzliwi wobec innych, okazują szacunek wszystkim pracownikom 
szkoły. 

3. Uczeń przebywający pod opieką świetlicy ma prawo do korzystania z 
wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami 
ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. 

4. Uczeń korzysta ze sprzętu TV, DVD, komputera tylko za zgodą wychowawcy. 
5. Zabrania się uczniom podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego. 
6. Zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych oraz innego 

sprzętu elektronicznego, kontakt z rodzicami może odbywać się jedynie po 
uprzednim zgłoszeniu wychowawcy. 

7. Zabrania się biegania na terenie świetlicy. 

 §8 

1. Obowiązkiem uczniów w świetlicy jest sprzątanie po sobie oraz dbałość o 
czystość i estetykę sali. 

2. Świetlica szkolna nie wypożycza uczniom materiałów plastycznych oraz sprzętu 
sportowego na ich zajęcia lekcyjne. 

3. Uczniowie szanują własność szkoły i innych osób. 
4. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, 

zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 
uszkodzony sprzęt.  

5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej cenne przedmioty i 
przyniesione drogie zabawki.  

6. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ocenę zachowania. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące 

podejmuje dyrektor szkoły. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§10 
 

1. Traci moc regulamin z 01.09.2018 r. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - 01.09.2020 r. 


