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§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Świetlica prowadzi działalność na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 
marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych 
szkół (Dz. U.  z 2001r. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.). 

2. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 91 w Poznaniu, 
którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców 
(opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia im opieki  w szkole.  

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania 
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych 
przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym. 

4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy 
z tygodniowym rozkładem zajęć. 

5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 
6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 
7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szafek przydzielonych dla odpowiednich 

oddziałów. 
8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z postanowieniami statutu szkoły. 
9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy 

uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania 
regulaminu świetlicy. 

 
§ 2 

Cele i zadania 
 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 
wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 
pomocy    w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  
a. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 
b. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 

fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny; 

c. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  
uzdolnień; 

d. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 
rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 

e. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny iczystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

f. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków; 
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g. współpraca z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami 
zatrudnionymi w szkole. 

3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:  
a) zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy; 
b) imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne); 
c) imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.). 

4. Świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, 
opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań 
świetlicy. 

5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą 
dyrektora szkoły. 

 
§ 3 

Organizacja pracy w świetlicy 
 

1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:30 do godziny 17:00. 
2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły. 
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie karty zgłoszenia  

składanej przez rodziców – załącznik nr 1. 
4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej rodzice mogą otrzymać w  świetlicy 

szkolnej lub pobrać ze strony internetowej szkoły. 
5. W przypadku nieuzupełnionych danych w karcie zgłoszenia do świetlicy,                         

karta nie będzie rozpatrywana. 
6. Wypełnione karty zgłoszenia rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły lub świetlicy 

szkolnej.  
7. Zapisy do świetlicy odbywają się od 01 września każdego roku szkolnego.  
8. Na podstawie zebranych kart ustala się listę uczniów objętych stałą opieką w świetlicy 

szkolnej. 
9. Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców 

w karcie zapisu. 
10. Dzieci uczęszczające do klasy I Szkoły Podstawowej nr 91 są odbierane przez rodziców 

lub inne osoby  upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów. 
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej lub jego samodzielnego wyjścia, wychowawcy świetlicy kontaktują się 
z dyrektorem szkoły. 

12. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni  
z uczęszczania  na zajęcia edukacyjne np. religii oraz innych planowanych zajęć 
edukacyjnych. Nauczyciel odnotowuje obecność w dzienniku. 

13. W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej wymagana                    
jest pisemna rezygnacja. 

14. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 
15. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków 

zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy 
wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły. 

16. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie klas starszych, którzy w ramach 
wolontariatu będą pomagać uczniom Szkoły Podstawowej nr 91 im. Józefa Wybickiego         
z Oddziałami Dwujęzycznymi w różnych zajęciach świetlicowych. 
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§ 4  

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 
 

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:  
a. opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej; 
b. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej; 
c. zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych                      

na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery; 
d. udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych; 
e. pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych; 
f. pomocy w nauce; 
g. życzliwego i podmiotowego traktowania; 
h. korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, 

gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy 
i. poszanowania swojej własności; 
j. higienicznych warunków przebywania w świetlicy; 
k. korzystania z szatni  również podczas pobytu w świetlicy. 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest 
do:  

a. przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy; 
b. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 
c. przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach 

świetlicowych zawartych w  „ABC wychowanka świetlicy”; 
d. respektowania poleceń nauczyciela wychowawcy świetlicy; 
e. przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio 

potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu.  
3. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania 

powyższych    zasad. 
 

§ 5 
Dokumentacja świetlicy 

 
Dokumentacja świetlicy to: 

1. Regulamin świetlicy. 
2. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy z tygodniowym rozkładem zajęć. 
3. Dzienniki zajęć (obecności dzieci na poszczególnych godzinach). 
4. Karty zgłoszenia dzieci. 

 
§ 6 

Zachowanie bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie/w izolacji 
w warunkach domowych/w izolacji.  

2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. w drodze do i ze 
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szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 
3.  Podczas wejścia do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie udostępnionym 

płynem do dezynfekcji rąk.  
4.  Należy pamiętać o zachowywaniu zasad dystansu społecznego wynoszącego 

minimum 1,5 metra.  
5.  Nauczyciele wychowawcy świetlicy mają prawo do pomiaru temperatury ciała 

uczniów termometrem bezdotykowym (dezynfekowanym po użyciu w danej grupie 
wychowawczej).  

6.  Nauczyciele wychowawcy świetlicy, którzy zaobserwują u ucznia objawy mogące 
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (38ºC lub 
wyżej), kaszel, katar, mają obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu 
lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, 
a następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły. Dziecko z wymienionymi powyżej objawami nie może 
wracać do domu autobusem szkolnym.  

7.  w razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 
elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka                    
do świetlicy.  

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust.5  

9. Świetlicę należy regularnie wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy, przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac 
porządkowych przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji). 

10.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostaną usunięte ze świetlicy. 

11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 
świetlicowych mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we 
własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Zajęcia świetlicowe- w miarę możliwości oraz panujących warunków atmosferycznych 
będą organizowane na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
14. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Sala będzie wietrzona (nie 
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),w tym 
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji.  

15. Zarówno pracownicy szkoły, jak i jej uczniowie, powinni często myć ręce wodą 
z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

16. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w świetlicy w wyznaczonych 
miejscach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

17. W przypadku objęcia powiatu poznańskiego strefą czerwoną lub żółtą zagrożenia 
epidemicznego, pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy będą miały dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                                                    
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i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we 

współpracy z dyrektorem szkoły. 
2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 
3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, bibliotece szkolnej, 

sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym 
regulaminem świetlicy. 

4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego 
regulaminu. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuj 
wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub kierownik świetlicy, 
wicedyrektor albo dyrektor szkoły.    
  

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
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ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY 

  
1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach. 

2. Wchodząc do świetlicy używam form grzecznościowych : dzień dobry,  do widzenia, 

proszę ,dziękuję ,przepraszam. 

3. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie i odkładam plecak                          

w wyznaczonym miejscu. 

4. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy. 

5. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową. 

6. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych. 

7. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam. 

8. Biorę aktywny udział w zajęciach. 

9. Staram się cicho pracować i bawić. 

10. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać. 

11. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć. 

12. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie. 

13. Dbam o porządek w sali. 

14. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie. 

15. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy. 

16. Szanuję cudzą i swoją własność. 

17. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy. 

18. Dbam o higienę osobistą. 

19. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska. 

20. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku. 

21. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego 

 na rok szkolny 2022/2023 

 
Imiona i nazwisko dziecka  
klasa  
Adres zamieszkania dziecka  
Nazwiska i imiona rodziców  
Aktualne numery telefonów komórkowych:  

 
Matka   
Ojciec  

Numer dowodu osobistego: 

 
Matka   
Ojciec  

 
W terminie natychmiastowym należy zgłaszać zmianę numerów kontaktowych oraz danych 
adresowych.  

 
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na 

proces opiekuńczy):  
 

 
 
 
 

 

W które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy?   
 

Poniedziałek 
Godz. od … do … 

Wtorek 
Godz. od … do … 

Środa 
Godz. od … do … 

Czwartek 
Godz. od … do … 

Piątek 
Godz. od … do … 

 
 
 

    

 
Zgodnie z obowiązującą w SP 91, procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”- mogą one 
opuszczać świetlicę tylko w towarzystwie rodziców/prawnych opiekunów lub osób 
upoważnionych przez rodziców. 
 
 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie 
pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.  
Polecenia wydane ustnie przekazywane przez dziecko, nie będą respektowane!  

 



Regulamin  Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu 

 

str. 9 

 

     

            Data                                 Podpis rodzica/opiekuna (matki)                        Podpis rodzica/opiekuna (ojca) 
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 
 
Ja ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna )  
 
 
_________________________________________________ 
 
upoważniam do odbierania mojego dziecka  
 
 
____________________________________________ 
                           imię i nazwisko dziecka 

 
następujące osoby (proszę wpisać również stopień pokrewieństwa):  
 

Lp. Imię i nazwisko odbierającego Stopień 
pokrewieństwa 

Nr dowodu osobistego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 

     

            Data                                 Podpis rodzica/opiekuna (matki)                      Podpis rodzica/opiekuna (ojca) 

 
 

 
Ponad to, oświadczam, że:  
1. Zapoznałam /łem się z Regulaminem świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia 
dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 
 
 

      

             Data                               Podpis rodzica/opiekuna (matki)                       Podpis rodzica/opiekuna (ojca) 

 


