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§ 1 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

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 planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i 
tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan 
pracy szkoły. 

 
§ 2 

 
I.   Cele i zadania świetlicy 

 

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 
 

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie 
warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych 

zainteresowań. 

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.  
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem 

lokalnym. 

 

II. Do zadań świetlicy należy: 

 
1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 

własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;  
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny;  
3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia 
codziennego;  

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;  

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności; 
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7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami 
społecznymi;  

8. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych 
zadań. 

 

§ 3 
 

Założenia organizacyjne. 
 

1. Świetlica szkolna, tak jak szkoła jest jednostką feryjną. Zajęcia 

świetlicowe rozpoczynają się dzień po rozpoczęciu roku szkolnego, a 
kończą się dzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 – 7:50 oraz 

11:40 – 16.00.  
3. W razie nieodbierania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz 

braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać 
przekazane pod opiekę odpowiedniego organu.  

4. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci z klas I – 
III, których oboje rodzice pracują oraz oświadczą, że nie mają możliwości 
zapewnienia opieki dziecku przez inną osobę dorosłą z rodziny.  

5. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy 
mogą korzystać także uczniowie klas IV-VIII.  

6. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się poprzez wypełnienie zgłoszenia i 
pozostawienia w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku szkoły 
od dnia 01 września nowego roku szkolnego.  

7. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie 
„Deklaracji korzystania ze świetlicy szkolnej” (załącznik nr 1). 

8. Dziecko będzie mogło być odbierane prze osobę nie będącą 
rodzicem/prawnym opiekunem, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez 

rodziców/prawnych opiekunów i wypełnieniu upoważnienia do odbioru 
dziecka (załącznik nr 2).   

9. Po 10 września do świetlicy będą przyjmowani uczniowie tylko w 

uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że istnieje wolne miejsce. 
Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcami 

świetlicy.  

10. Analiza informacji zawartych w „Deklaracji korzystania ze świetlicy 
szkolnej” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem 
w świetlicy.  

11. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do 
jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i 
złożenia stosownego oświadczenia. 
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12. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji 
przekazanych przez dziecko w sprawie wcześniejszych ustaleń przez 

rodziców/prawnych opiekunów. Każda nowa decyzja rodzica musi być 
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.  

13.Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad od godziny 12.25 (w 
czasie trwania długiej przerwy obiadowej).  

14.Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się 
do opieki.  

15.Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do 

świetlicy. Odpowiedzialność za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia dziecka do świetlicy, a kończy się w momencie odebrania 

dziecka przez rodzica/opiekuna lub upoważnioną przez niego osobę.  

16.Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia 
ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki itp.)  

17. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona w 
przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu 
świetlicy.  

18. Rodzice mają możliwość wspomóc działalność świetlicy wpłatą 30 zł na 
rok szkolny (doposażenie świetlicy, zakup materiałów plastycznych i 
edukacyjnych). 

19. Rodzic odbiera dziecko (nie wchodząc na teren placówki)  po zgłoszeniu 
tego faktu poprzez domofon do opiekunów świetlicy w określonych 
godzinach wyjść. Harmonogram godzinowy odbioru dzieci będzie 
umieszczony w przedsionku szkoły.  

20. Wejście na teren szkoły rodzica tylko w uzasadnionych przypadkach. 
 

§ 4 
 

I. Wychowankowie świetlicy 

 
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców 

pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia i dzieci 
nauczycielskich.  

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy 
potrzebują jej okazjonalnie jeśli liczebność grupy nie będzie przekraczała 
25 osób. 

 

II. Prawa uczestnika świetlicy. 
 

1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w 
zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć 
indywidualnych.  
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2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem 
świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. 

3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań. 
 

 

III. Obowiązki uczestnika świetlicy. 
 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 

1. Systematycznego udział w zajęciach,  
2. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo informować o sowim 

wyjściu u wychowawcy świetlicy,  
3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na 

zajęciach,  
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

świetlicowych (dłuższej niż miesiąc), uczestnik może zostać skreślony z 

listy osób korzystających ze świetlicy szkolnej, po uprzednim 
poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia 
wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych 
muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),  

6. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych 
pracowników,  

7. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków, 

8. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy, 

9. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza, 

10. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

11. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,  

12. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania 
rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy). 

13. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w 
trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-
wychowawcy, 

14. Przestrzegania regulaminu świetlicy. 
 

§ 5 
 

I. Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę 

2. Pochwała przekazana opiekunom 

3. Drobny upominek rzeczowy, itp. 

4. Tablica motywacyjna 
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II. Kary 

 
1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności 

wszystkich uczniów korzystających ze świetlicy.  
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie 

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)  
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

§ 6 
 

Współpraca z rodzicami 
 

1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze 
świetlicy osobiście)  

2. W sekretariacie szkoły rodzice mają możliwość wspomóc działalność 

świetlicy wnosząc dobrowolną składkę 30 pln - do połowy października 

(na konto Rady Rodziców). Pieniądze przeznaczone będą na materiały 

papiernicze, plastyczne, gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla 

uczestników zajęć świetlicowych.  
3. Korespondencja z rodzicami  
4. Rozmowy telefoniczne 

5. Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami. 
 

 

§ 7 
 
 
 

Dokumentacja świetlicy 
 

1. Plan pracy świetlicy szkolnej.  
2. Elektroniczny dziennik zajęć. 

3. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

4. Regulamin świetlicy. 

5. Deklaracja korzystania dziecka ze świetlicy szkolnej. 

6. Upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic/opiekun 

prawny. 
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Załącznik nr 1 
 

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOWARACH 
 

Deklaruję chęć korzystania mojego dziecka......................................................... z klasy.. ........ ze świetlicy szkolnej SP 3       w 

Kowarach w roku szkolnym……………/……………... Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Kowarach i zobowiązuję się go przestrzegać. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania 

mojego dziecka (zgodnie z godziną wskazaną  w deklaracji), jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka pozostającego poza godzinami pracy świetlicy szkolnej. 

 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

I. INFORMACJE O OPIEKUNACH I PRZYCZYNACH KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY: 

Imiona  rodziców/prawnych opiekunów 

………………………………………………………………………………………………….………………………………... 

Telefony kontaktowe: ojciec: ........................................... matka:............................................................... 

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną): 

a) Dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, pracy obojga rodziców, 

b) Dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, dojazdów do szkoły, 

c) Z innych przyczyn lub okoliczności (jakich?)……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Rozpatrywane będą deklaracje, które są kompletnie wypełnione i spełniają jedną  z trzech wymienionych  wyżej przyczyn. 

O kolejności przyjęcia decyduje ranga przyczyny. Najważniejsza jest  przyczyna nr 1, w dalszej kolejności przyczyna  nr 2 , 

a na końcu przyczyna nr 3.                                                                                

 

II. INFORMACJE O GODZINACH ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

W jakich dniach i jakich godzinach dziecko będzie przebywać w świetlicy?  

a) Poniedziałek:  przed lekcjami…………………… po lekcjach…………………….. 

b) Wtorek:   przed lekcjami…………………… po lekcjach…………………….. 

c) Środa:  przed lekcjami…………………… po lekcjach…………………….. 

d) Czwartek: przed lekcjami…………………… po lekcjach…………………….. 

e) Piątek:  przed lekcjami…………………… po lekcjach…………………….. 

 

Dziecko będzie mogło być odbierane prze osobę nie będącą rodzicem/prawnym opiekunem, tylko po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodziców/prawnych opiekunów i wypełnieniu upoważnienia do odbioru dziecka. 

 

III. UCZESTNICTWO DZIECI W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 

 

Oświadczam, że moje dziecko może samodzielnie wychodzić ze świetlicy na zajęcia dodatkowe zorganizowanie na terenie 

szkoły (podać jakie i kiedy)............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

…………………………………………………………………………. 
data, czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów 
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IV. SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU- zezwolenie stałe (dotyczy dzieci, które ukończyły 8 lat) 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka,  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

………………………….………………………….. 

data, czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów 

 

 

V. INFORMACJE O PRZECIWWSKAZANIACH 

Dziecko ma przeciwwskazania lekarskie do zajęć ruchowych i sportowych na  boisku szkolnym (w jakim zakresie) 

 

 

Inne przeciwwskazania: 

 

 

 

 

VI. ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………..… 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Skrócony Regulamin świetlicy szkolnej  
(pełny tekst regulaminu dostępny jest w świetlicy szkolnej oraz na stronie www.sp3-kowary.pl) 

 
1. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 7.00 – 7:50 oraz 11:40 – 16.00w dni, w których odbywają się 
zajęcia dydaktyczne w szkole.  
2. Dzieci nieodebrane ze świetlicy do godziny 16.00 będą czekać na rodziców przy pani woźnej. W razie braku 
kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiedniego organu (policja). 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. 
3. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności korzystają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują. 
4. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-
VIII. 
5. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 dzieci. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy będą miały 
dzieci, których obydwoje rodzice pracują, rodzic pracujący samotnie wychowujący dzieci. 
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na DEKLARACJI KORZYSTANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOWARACH. 
7. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub prawnych opiekunów.  
8. Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem do odbioru dziecka złożonym przez 
rodziców/prawnych opiekunów (załącznik 2 w Regulaminie Świetlicy Szkolnej)..  
9. Odebranie dziecka należy każdorazowo zgłosić wychowawcy świetlicy. 
10. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za  pisemnym pozwoleniem rodziców lub 
opiekunów prawnych. 
11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty. 
12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie 
prawni. 
13. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym 
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
14. Rodzice mają możliwość wspomóc działalność świetlicy wpłatą 30 zł na rok szkolny (doposażenie świetlicy, 
zakup potrzebnych materiałów plastycznych i edukacyjnych). 
15. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona w przypadku gdy rodzice/ 
opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu świetlicy. 
16. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić 
się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z 
chwilą przybycia dziecka do świetlicy. 
17. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do 
toalety, biblioteki itp.) 
 

 
Oświadcza, że zapoznałem/am się  i akceptuję treść regulaminu świetlicy. 

 

……………………………………………………………………… 

data, czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów 

 

Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

………………………………………………………………………………. 

data, czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów 
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Załącznik nr 2 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię matki/prawnego opiekuna/ 

 

………………………………………………………………………. 

Nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna/ 

 
 

Do odbioru dziecka ………………………………………………………………… …………………………………………….   

Imię i nazwisko 

upoważniamy: 
 

1) ……………………………………………………                                        ………………………………………….             

            Imię i nazwisko             seria i nr dowodu osobistego                                                                         
Wyrażam zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy Kodeks 
rodzinnego i opiekuńczego na przyprowadzanie i doprowadzanie mojego dziecka. Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez osobę powyżej upoważnioną. 
 ……………………………… 
Miejscowość , data 

       
…………………………………………….                     ……………………………………………… 
podpis matki/prawnego opiekuna                            podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA  
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH 
OSOBOWYCH CELU IDENTYFIKACJI MOJEJ OSOBY WZWIĄZKU Z ODBIOREM DZIECKA 
 
  ..........................................……………………………………………............ 
                                                                 (IMIĘ I NAZWISKO) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA   
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 oraz ust.2 w zakresie danych zebranych od osoby oraz 14 ust. 1 oraz ust.2                          w 
zakresie danych zebranych od innych osób  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
informujemy, że : 

 
1. Administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, ul. 1 Maja 

72, 58-530 Kowary. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod 

adresem mailowym:  iod@eventjgora.pl. 

3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby upoważnionej) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.  

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez 

okres trwania roku szkolnego 2019/2020 i zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego po 

zakończeniu roku szkolnego. 

6. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Czynności tej można dokonać poprzez 

dostarczenie oświadczenia o wycofaniu zgody do Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z 

placówki oświatowej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia ogólnego. 

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

 
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
............................................................... 

              data imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 
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