
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie  

Nr 22/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.  
 
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 168  
IM. CZESŁAWA NIEMENA W WARSZAWIE 

Podstawa prawna:  

1) art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.);  

2) Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649); 

3) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2017 r.; poz. 1646); 

4) § 32 ust.13 Statutu Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działao wychowawczo-opiekuoczych zawartych  
w programie wychowawczym szkoły. 

2. Zadania świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęd, 
opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez kierownika świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb  
i zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna 
przekraczad 25.  

5. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły/wicedyrektor. 

 
§ 2 

Cele i zadania świetlicy 
 

1. Główne cele świetlicy to: 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakooczonych obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych; 

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce; 

3) rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo uczniów. 

2. Do podstawowych zadao świetlicy należą: 

1) zapewnienie uczniom bezpieczeostwa i opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich;  

2) pomoc w odrabianiu lekcji; 
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3) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

4) organizowanie zajęd rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

5) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadao opiekuoczych i wychowawczych, wynikających  
z programu wychowawczego szkoły;  

6) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

7) rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej uczniów.  

§ 3 
Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

 
1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.30 do 17.30.   

2. Zapis dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w świetlicy szkolnej kompletnie wypełnionej 
przez rodzica/prawnego opiekuna: „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” - Załącznik nr 1. 

3. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka  
do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeostwa.  

4. Zapisy uczniów do świetlicy uczęszczających do klas 1-4 dokonywane są każdego roku we wrześniu w 
dniu rozpoczęcia roku szkolnego.  

5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuoczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole po lub 
przed zajęciami przewidzianymi w planie zajęd.  

6. Świetlica zapewnia opiekę uczniom z klas 1 - 4, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i etyki. 

7. Organizacja pracy świetlicy umożliwia uczniowi udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych  
na terenie szkoły. 

8. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje bieżąca 
wymiana informacji na temat postaw i zachowania uczniów.  

9. Systematyczne kontakty rodziców i wychowawców świetlicy oparte na dialogu pozwalają na szybkie 
wypracowanie skutecznych sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów.  

10. Zasady funkcjonowania świetlicy dla klas 1: 

1) w godzinach 7.30 – 9.00 dzieci przyprowadza się do sali głównej świetlicy (w miesiącach IX-X), a w 
kolejnych miesiącach dzieci przychodzą same po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka przez osobę 
odprowadzającą z wykorzystaniem wideofonu znajdującego się przy wejściu do szkoły;  
 

2) w godzinach 9.00 – 16.00 grupy świetlicowe klas pierwszych przebywają w sali specjalnie dla nich 
przeznaczonej, skąd są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby do tego 
upoważnione (w miesiącach IX-X  osobiście, a w kolejnych miesiącach przez wideofon);  

 
3) od godziny 16.00 odbiór dzieci z grup świetlicowych składających się z klas pierwszych odbywa się  

w głównej sali świetlicy (w miesiącach IX-X osobiście, a w kolejnych miesiącach przez wideofon);   
 
11. Zasady funkcjonowania świetlicy dla klas 2 – 4: 

1) zapisu i odpisu dzieci w danym dniu dokonujemy w głównej sali świetlicy;  

2) uczniowie z klas 2-4 przychodzą do świetlicy same po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka przez osobę 
odprowadzającą z wykorzystaniem wideofonu znajdujący się przy wejściu do szkoły;  

3) uczniowie z klas 2-4 są odbierani za pośrednictwem wideofonu przez rodzica/opiekuna prawnego 
lub osobę upoważnioną, która jest zobowiązana zgłosid ten fakt wychowawcy świetlicy;  



4) rodzic /opiekun prawny lub osoba upoważniona odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest 
zgłosid ten fakt wychowawcy świetlicy.  

§ 4 

Zasady bezpieczeostwa dotyczące pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 

1. Odpowiedzialnośd wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka 
do świetlicy - i trwa do momentu przekazania ucznia pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub 
osób upoważnionych.  

2. Procedury odbioru dziecka ze świetlicy: 

1) uczniowie przebywający w świetlicy odbierani są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby 
przez nich pisemnie upoważnione;  

2) osoby odbierające dziecko ze świetlicy mogą zostad poproszone o okazanie dokumentu 
potwierdzającego ich tożsamośd;  

3) w sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go wychowawca świetlicy  
ma prawo odmowy wydania ucznia;  

4) w sytuacji wyjątkowej dziecko może byd odebrane przez osobę upoważnioną przez 
rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego;  

5) wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą byd przekazane wychowawcy 
świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie lub za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

6) samodzielnie wyjśd ze świetlicy może wyłącznie uczeo posiadający pisemną zgodę 
rodziców/prawnych opiekunów lub stosowne oświadczenie przesłane za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego;  

7) samodzielne powroty nie dotyczą uczniów z klas pierwszych - 6-latków, którzy nie mogą opuszczad 
świetlicy szkolnej bez opieki; 

8) dopuszcza się odbiór ucznia ze świetlicy przez osobę małoletnią, jeśli osoba ta ma ukooczony 10 rok 
życia - rodzic/opiekun prawny wypełnia w tym celu stosowne oświadczenie zamieszczone w „Karcie 
zgłoszenia dziecka do świetlicy”;  

9) w przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy dziecko może zostad 
przekazane pod opiekę odpowiednim organom – Policji lub Patrolowi Szkolnemu. 

3. Procedury postępowania w sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona nie odebrała 
dziecka do godziny 17.30  

1) wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i ustala jak 
najszybszy czas odbioru dziecka; 

2) w sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązad kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 
dziecka, którzy nie odebrali dziecka do godziny 17.30 informuje dyrektora szkoły i kierownika 
świetlicy o zaistniałej sytuacji, a następnie wzywa Policję w celu ustalenia miejsca pobytu 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia; 

3) do czasu ustalenia przez Policję miejsca pobytu rodzica/opiekuna prawnego, dziecko pozostaje pod 
opieką wychowawcy i funkcjonariusza policji; 

4) po przybyciu do placówki rodzica/opiekuna prawnego dziecka wychowawca w obecności 
funkcjonariusza Policji przekazuje ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu;  

5) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów 
prawnych dziecko przekazywane jest Policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwą placówkę;  



6) wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową z zakresu podjętych działao interwencyjnych.  

4. Procedury postępowania w sytuacji zgłoszenia się po dziecko osoby pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub osoby przejawiającej zachowanie agresywne:  

1) opieki nad dzieckiem nie może przejąd osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod 
wpływem alkoholu, środków odurzających lub przejawia zachowanie agresywne; 

2) wychowawca świetlicy udziela dziecku wsparcia oraz izoluje od sytuacji, która może powodowad 
stres; 

3) o podejrzeniu, że rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona zgłaszająca się po dziecko 
znajduje się w stanie świadczącym o niemożności zapewnienia prawidłowej opieki osobie 
małoletniej bezzwłocznie powiadamiany jest kierownik świetlicy lub dyrektor szkoły; 

4) wychowawca informuje osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest w stanie zapewnid 
prawidłowej opieki osobie małoletniej o swoich spostrzeżeniach i prosi o opuszczenie terenu szkoły, 
po czym niezwłocznie nawiązuje kontakt z drugim rodzicem/opiekunem prawnym; 

5) jeżeli osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest w stanie zapewnid prawidłowej opieki 
osobie małoletniej odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, wychowawca świetlicy 
powiadamia Policję; 

6) w sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązad kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, 
a czas pracy świetlicy dobiegł kooca wychowawca postępuje zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2) – 6).  

5. Procedury postępowania w sytuacji zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia: 

1) dziecko pod opieką wychowawcy trafia do pielęgniarki szkolnej; 

2) gdy pielęgniarka jest nieobecna, wychowawca udziela dziecku niezbędnej opieki i kontaktuje się  
z rodzicem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji; 

3) wychowawca nie może zwolnid dziecka do domu, nawet jeśli posiada ono zgodę na samodzielne 
powroty – musi byd odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego; 

4) wychowawca nie może zwolnid ucznia do domu pod opieką osoby małoletniej nawet jeśli posiada 
ona upoważnienie; 

5) nauczyciel nie ma prawa podawad dziecku leków. 

6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku uczniowskiego, którego nauczyciel jest 
świadkiem: 

1) w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnia mu opiekę; 

2) zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrekcję;  

3) jeśli poszkodowany wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, pielęgniarka wzywa pogotowie 
- w razie jej nieobecności robi to osoba udzielająca pomocy przedmedycznej, w porozumieniu   
z dyrektorem szkoły; 

4) wychowawca świetlicy, pielęgniarka lub dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie 
szkoły rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Procedury regulujące zajęcia dodatkowe organizowane poza świetlicą: 

1) podstawą do wyjścia ucznia na zajęcia dodatkowe jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego; 

2) osoba organizująca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do zebrania i dostarczenia upoważnieo 
dotyczących odbioru dziecka ze świetlicy na czas trwania zajęd;   



3) osoba prowadząca zajęcia dodatkowe w godzinach działalności świetlicy zobowiązana  
jest do odbierania dzieci bezpośrednio od wychowawcy świetlicy i odprowadzenia dzieci pod opiekę 
wychowawcy świetlicy po zakooczonych zajęciach;  

4) odbiór dzieci z zajęd dodatkowych po godzinie 17.30 następuje bezpośrednio u prowadzącego 
zajęcia.  

8. Procedury regulujące współpracę z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej: 

1) uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej przed zajęciami planowymi opuszczają ją po podaniu 
informacji przez wychowawcę świetlicy o zbliżającym się dzwonku na lekcje - wyjątek stanowią 
uczniowie klas pierwszych, po których do świetlicy przychodzą (w I semestrze) wychowawcy bądź 
nauczyciel, który rozpoczyna zajęcia w danej klasie;  

2) po skooczonych zajęciach lekcyjnych uczniowie idą do świetlicy szkolnej pod kierunkiem 
nauczyciela, z którym odbyła się ostatnia lekcja;  

3) nauczyciel wprowadzający grupę do świetlicy ma obowiązek zweryfikowania czy wszystkim 
przyprowadzonym przez niego uczniom została odnotowana obecnośd;  

4) wychowawcy klas 1 - 4 zobowiązani są do informowania nauczycieli świetlicy o ewentualnych 
zmianach w planie przynajmniej 4 dni wcześniej (wycieczki, konkursy, zmiana godzin zajęd itp.); 

5) na wycieczkę lub basen wychowawca świetlicy wysyła grupę po zasygnalizowaniu przez 
wychowawcę klasy swojej obecności i gotowości przejęcia opieki nad grupą w szatni – w tym celu 
wykorzystuje dostępny w niej wideofon;  

6) jeśli jacyś uczniowie zostali zwolnieni z zajęd na basenie i znajdują się pod opieką wychowawców 
świetlicy, nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą podczas zajęd na basenie zobowiązani są po 
powrocie klasy do szkoły do powiadomienia o tym wychowawców świetlicy za pomocą wideofonu 
mieszczącego się przy wejściu głównym lub w szatni;  

7) uczniów klas pierwszych, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, do świetlicy przyprowadza  
i odbiera z niej wychowawca klasy lub nauczyciel języka angielskiego; 

8) nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe lub koła zainteresowao zobowiązani są do przychodzenia 
po dzieci do świetlicy i odprowadzania uczniów po ich zakooczeniu. 

9. Procedura korzystania z toalety mieszącej się poza salą świetlicy: 

1) uczeo może wyjśd do toalety, jeśli zgłosi ten fakt wychowawcy świetlicy;  

2) uczeo korzystający z toalety zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania wychowawcy 
świetlicy o swoim powrocie. 

10. Procedura regulująca korzystanie ze stołówki dla klas 1 - 4: 

1) decyzję o wyjściu na obiad podejmuje wychowawca świetlicy, pod którego opieką dzieci schodzą do 
stołówki;  

2) wychowawca czuwa nad dziedmi, które przygotowując się do posiłku zobowiązane są do umycia 
rąk; 

3) uczniowie klas pierwszych po skooczonym posiłku wracają do sali świetlicowej pod opieką 
wychowawcy świetlicy; 

4) uczniowie z klas 2-3 po zjedzeniu posiłku mogą sami wrócid do sali świetlicowej, jeśli uzyskają zgodę 
wychowawcy świetlicy pełniącego dyżur w stołówce; 

5) uczniowie klas 4 jedzą obiady podczas przerwy obiadowej według grafiku dostosowanego do danej 
klasy.  

11. Procedura regulująca wyjście ze świetlicy na boisko: 



1) decyzję o wyjściu grupy świetlicowej na plac zabaw lub powrocie z niego podejmują wychowawcy 
świetlicy;  

2) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego do warunków 
atmosferycznych stroju, tak aby uczeo mógł wyjśd codziennie na szkolne boisko;  

3) uczeo, który nie przestrzega poleceo wychowawcy, może zostad odprowadzony do głównej sali 
świetlicowej, jeśli w niej znajduje się wychowawca dyżurujący;  

4) uczeo może wrócid do sali świetlicy (jeśli w niej znajduje się wychowawca dyżurujący), po uzyskaniu 
zgody wychowawcy na boisku;  

5) uczeo podczas pobytu na boisku może skorzystad z toalety lub źródełka, jeśli zgłosi ten fakt 
wychowawcy świetlicy i uzyska zgodę; 

6) uczeo korzystający z toalety lub źródełka zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania 
wychowawcy świetlicy o swoim powrocie. 

§ 5 
 

Zasady zachowania bezpieczeostwa w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19  
 

1. Do szkoły może wejśd wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych (przez objawy chorobowe, o których mowa rozumie się: podwyższoną 
temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, 
uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych.  

 
2. Rodzice/prawni opiekunowie poruszając się w przestrzeni szkoły zobowiązani są do stosowania 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz 
zachowania dystansu min. 1,5 m.  

 
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  
 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 
5. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone przy wejściu w każdej sali świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  
 

6. Sale świetlicowe są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), 

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.   

 
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub 

dezynfekowad, są usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiony. Przybory do dwiczeo (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd są czyszczone lub dezynfekowane.  

 
8. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd świetlicowych mogą znajdowad 

się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami szkolnymi 
między sobą.   

 
9. Wychowawcy wraz z uczniami przebywającymi w świetlicy przy sprzyjającej pogodzie będą starali 

się w miarę możliwości jak najczęściej  organizowad zajęcia na szkolnym boisku.   



 
10. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd sportowych, w których nie można zachowad dystansu, będą 

ograniczane dwiczenia i gry kontaktowe.  

§ 6 
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

 
1. Uczeo przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:  

1) zorganizowanej opieki wychowawczej; 

2) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

3) poszanowania godności osobistej; 

4) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;  

5) uczestniczenia w zajęciach, grach i zabawach organizowanych przez wychowawców; 

6) zgłaszania własnych propozycji zabaw; 

7) korzystania z wyposażenia świetlicy; 

8) pomocy przy odrabianiu lekcji; 

9) rozwijania własnych zainteresowao, zamiłowao i uzdolnieo; 

10) racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku; 

11) korzystania z pomieszczeo świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy,  
zabawek i gier. 

2. Uczeo przebywający w świetlicy szkolnej jest zobowiązany do:  

1) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakooczeniu zajęd lekcyjnych i zgłoszenia swojej 
obecności wychowawcy; 

2) przestrzegania regulaminu świetlicy i innych, jeśli takie obowiązują; 

3) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy; 

4) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek; 

6) dbania o bezpieczeostwo swoje i kolegów; 

7) stosowania się do poleceo wychowawców; 

8) aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

9) odrabiania lekcji, jeśli rodzic nie postanowi inaczej; 

10) informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (wyjście do 
toalety, na zajęcia dodatkowe, wyjście do domu);  

11) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 

12) nieprzynoszenia rzeczy wartościowych - za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy 
przyniesionych z domu wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.  

3. Uczeo może odmówid udziału w proponowanych mu zajęciach zorganizowanych, poza zajęciami 
czytelniczymi; nie może jednak hałasowad i przeszkadzad dzieciom, które w takowych zajęciach 
uczestniczą. 

4. Uczeo, który trzeci raz w ciągu tygodnia zgłasza odmowę wzięcia udziału w proponowanych zajęciach 
informowany jest o potrzebie kontaktu wychowawcy świetlicy z rodzicami/opiekunami prawnymi.  



5. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczniów przebywających w świetlicy możliwe jest jedynie 
w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy. 

§ 7 
System oceny zachowania ucznia w świetlicy 

 
1. System oceny zachowania i pracy uczniów przebywających w świetlicy szkolnej ma na celu 

promowanie i wzmacnianie postaw pozytywnych uczniów. 

1) Zachowania pozytywne:  

a) włączanie się w działalnośd świetlicy - udział w konkursach, zabawach i grach; 

b) kulturalne zachowanie, w tym używanie zwrotów grzecznościowych;  

c) tworzenie prac w ramach zajęd świetlicowych;  

d) pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym; 

e) pomoc wychowawcy; 

f) dbałośd o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu;  

g) wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier; 

h) szacunek wobec cudzej własności. 

2) Zachowania negatywne: 

a) niekoleżeoskośd, brak pomocy kolegom i koleżankom;  

b) niekulturalny sposób odzywania się - krzyk, niekulturalne/wulgarne słownictwo;  

c) brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo; 

d) wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy; 

e) niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego, 
przywłaszczenie czyjejś rzeczy; 

f) kłamstwo, oszustwo; 

g) ignorowanie próśb i poleceo wychowawcy.  

2. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

3. Na zakooczenie roku szkolnego dzieci, które wyróżniają się swoją postawą i biorą czynny udział w życiu 
świetlicy, zostają nagrodzone dyplomami.  

 
§ 8 

Nagrody, wyróżnienia i kary 
 

1. Nagrody, wyróżnienia w świetlicy:  

1) pochwała (w obecności uczniów, wychowawcy klasy, rodzica/prawnego opiekuna);  

2) wpis do dzienniczka ucznia lub dziennika elektronicznego;  

3) przedstawienie ucznia na apelu podsumowującym rok szkolny;  

4) dyplom.  

2. Karą w świetlicy jest: 

1) ustne upomnienie;  

2) uwaga wpisana do dzienniczka ucznia lub dziennika elektronicznego;  



3) rozmowa z rodzicami.  

3. Wychowawca klasy jest na bieżąco informowany o zachowaniu uczniów. 

4. Wychowawca klasy przy ustalaniu półrocznej i rocznej oceny zachowania uwzględnia opinię 
wychowawców świetlicy o uczniu.  

§ 9 
Prawa i obowiązki rodziców 

 
 
1. W sytuacji zastrzeżeo do funkcjonowania świetlicy – rodzic ma prawo do interwencji u wychowawcy, 

kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły. 

2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informacji na temat funkcjonowania dziecka. 

3. Rodzic/opiekun prawny może włączad się w organizację imprez świetlicowych. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszenia 
dziecka do świetlicy” oraz w trosce o bezpieczeostwo dziecka aktualizowania danych zawartych w 
karcie zapisu zgodnie ze stanem faktycznym. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu 
Świetlicy i przestrzegania ujętych tam zasad. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznad osoby wskazane przez siebie do odbioru 
dziecka z treścią Regulaminu Świetlicy oraz zasadami przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
świetlicy szkolnej, których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w 
Warszawie.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby przez nich upoważnione zobowiązani są przyprowadzad dzieci 
do świetlicy zgodnie z § 3.   

8. Na rodzicach/opiekunach prawnych spoczywa odpowiedzialnośd za rzeczy zniszczone przez dziecko.  

9. Rodzice/prawni opiekunowie pozostający w trudnej sytuacji rodzinnej (tj. pozbawienie praw 
rodzicielskich jednego z rodziców, wskazania zdrowotne itp.) dla dobra i bezpieczeostwa powierzanego 
wychowawcom świetlicy dziecka zobowiązani są do kontaktu z kierownikiem świetlicy w celu 
omówienia indywidualnych zasad pobytu dziecka w świetlicy oraz przedłożenia zaświadczeo 
odpowiednich do zaistniałej sytuacji. 

 

§ 10 
Postanowienia koocowe 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy. 

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica, w dzienniku 
elektronicznym w zakładce Pliki Szkoły oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy. 

3. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  

4. Traci moc regulamin świetlicy z dnia 2 września 2019 r.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 

Anna Tkaczyk 
 

/dokument podpisany elektronicznie/                                    



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2020/2021 
 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej funkcjonującej w godzinach 7.30-17.30.  
 

................................................................................................................. z klasy  ……………............................... 

/ imię i nazwisko dziecka /      

Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………..................................... 

Imiona i nazwiska  rodziców /opiekunów prawnych oraz numery kontaktowe: 
1. ......................................................................... numer telefonu. ………………………………………………….. 

2. ......................................................................... numer telefonu.…………………………....................... .............. 

Przyjmuję do wiadomości, że świetlica dla oddziałów I – IV czynna jest w godzinach od 7.30-17.30.  
Zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka ucznia klasy I-IV  do  godz. 17.30  

oraz aktualizacji wszelkich danych dotyczących dziecka i  rodziców/prawnych opiekunów (telefony kontaktowe).   

Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./  

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

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

Deklaruję, że moje dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy w następujących godzinach:  

 

Poniedziałek     od ……..  do .... ..... 

Wtorek                             od ……..  do .... ..... 
Środa     od ……..  do .... ..... 

Czwartek    od ……..  do .... ..... 

Piątek                od ……..  do .... .....   

 
Warszawa, dnia ……..…………….  

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBY PEŁNOLETNIE 
 

Ja niżej podpisana (y) ..................................................................................................................................... 
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna 

wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka ze świetlicy przez następujące osoby:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka ze świetlicy 

 (stopień pokrewieństwa) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka ze świetlicy 
(stopień pokrewieństwa) 

1. 

 
 4.  

2. 

 
 5.  

3. 

 
 6.  

 

Oświadczam, że każda z upoważnionych osób podała swoje dane dobrowolnie, została jednocześnie przeze 
mnie zapoznana z zasadami ich przetwarzania na potrzeby świetlicy szkolnej, których administratorem jest Szkoła 

Podstawowa nr 168 im. Cz. Niemena w Warszawie. Została przeze mnie poinformowana o prawie wglądu do podanych 

danych, możliwości ich aktualizowania i usunięcia oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w Karcie zgłoszenia mojego dziecka do świetlicy szkolnej 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  
 

Warszawa, dnia ……..…………….  
 

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



 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH ): 
 

 

 

Zgodnie z art. 13 (RODO)Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena  

w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, nr Tel. 22 617 63 28, 
 e-mail: sp168@edu.um.warszawa.pl 
2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Żyła 

Adres e-mail: sp168_iod@dbfopld.waw.pl .  
3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy przetwarzane będą w celu 

organizacyjnym działalności świetlicy szkolnej oraz realizacji jej zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i elektronicznej.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).  
6. Dane osobowe podane  przez Paostwa w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy będą  przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów archiwizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  

o narodowym zasobie archiwalnym.  
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. Niepodanie danych może skutkowad niemożliwością zapisania Paostwa dziecka do świetlicy szkolnej.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
oraz prawo do przenoszenia danych.  

9.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych  

w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r.  
 

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia mojego  

dziecka do świetlicy szkolnej 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 (ogólne  

rozporządzenie o ochronie danych).  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania  

danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich  
aktualizowania oraz usunięcia. 

 Poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby świetlicy  

szkolnej, których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie.  

 
 

 
 
Warszawa, dnia ...............................................      

              

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

 

 

 



  Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących opuszczania świetlicy przez moje dziecko 

przekażę informacje wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica/prawnego opiekuna 
piśmie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

 

 

 
Warszawa, dnia ...............................................                     

 

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

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena 
w Warszawie.  

 

 
Warszawa, dnia ........................................            

 

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

 

 

 

 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam* (*skreśl niewłaściwe) zgodę na zbieranie, przetwarzanie  

i wykorzystywanie wizerunku   mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych  

oraz na stronie internetowej naszej szkoły (adres strony: www.sp168.pl), w zakresie: kreowania pozytywnego 

wizerunku szkoły i jej promocji przez Szkołę Podstawową nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie.  

 

 

 
 Warszawa, dnia ...............................................                     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBĘ MAŁOLETNIĄ 

( SIOSTRĘ / BRATA ) 
 

Ja niżej podpisana (y) ............................................................................................................... .......................... 
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna 

wyrażam zgodę i biorę pełna odpowiedzialność prawną za powrót mojego dziecka  

 

 

……………………………….......................................................... 
                                                                 imię i nazwisko dziecka

 

pod opieką osoby małoletniej, która  ma ukończony 10 rok życia.  
            

Imię i nazwisko osoby małoletniej Numer legitymacji Wiek Stopień pokrewieństwa 

1. 
 

   

2. 

 
   

3. 

 
   

 

Warszawa, dnia ……..…………….  

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

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO POWROTU UCZNIA 

 
Ja niżej podpisana (y) ......................................................................................................................................... 

imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna 

 

wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót do domu mojego dziecka 
                       

.......................................................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 

 

Dzień tygodnia Godzina wyjścia ucznia 

Poniedziałek  
 

Wtorek  

 

Środa   

 

Czwartek  
 

Piątek  

 
 

Warszawa, dnia ……..…………….  
 

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

 

Podstawa  prawna:  
1  Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).   

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumen tacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646),  

3. Ustawa z dn.15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2011 nr 139 poz.814 ze zm.).  

 


