Załącznik nr 1

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ I ZARZĄDZANIE
ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art.67 ust.1 pkt 3) tekst jedn.: DZ.U. z 2004
r. Nr 256 poz.2572, z późn. zm., Dz. U. z 2014 r. poz.642, Art. 67 ust. 3, 5
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191),
Zmiany doprecyzowujące zasady funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych
i gimnazjach-nowe przepisy art. 67 ust. 3–6 u.s.o. stanowią, że szkoła podstawowa
(w tym także szkoła prowadząca kształcenie specjalne) będzie miała obowiązek zapewnić zajęcia
świetlicowe tym uczniom, którzy pozostają pod jej opieką po zakończeniu lekcji. Opieką
świetlicową zostaną objęci uczniowie, którzy oczekują na odebranie przez rodziców na dowóz
organizowany przez gminę, a także ci, którzy z powodu innych okoliczności muszą skorzystać
z dłuższej opieki w szkole. Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko uczęszczało po lekcjach
na świetlicę, złożą w tym celu wniosek do dyrektora szkoły. Zajęcia świetlicowe mają być
organizowane systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych
oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Nowe przepisy
kładą nacisk na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające
prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie będą też mieli możliwość
odrabiania lekcji.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ 7 ust.1 załącznika nr 2)
Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.
LICZEBNOŚĆ GRUP DZIECI W ŚWIETLICY

1. Ustawa z dn.7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2014 r.poz.642, art. 67 ust. 4 i 5) z późn. zm.
Nowe przepisy stanowią też, że na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela
nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ ust.2 i 3 załącznika nr 2 i załącznika
nr3) Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624, ze zm.
PRZYJMOWANIE DZIECI DO ŚWIETLICY

1. Statut szkoły
2. Regulamin świetlicy
ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – szczególnie §2,13,14
Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy-przepisy o władzy rodzicielskiej
(od art. 92) Dz.U. z 1964 Nr 9, poz.59 z późn. zm. (oddział 2, 2 a Piecza Zastępcza)
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawa o ruchu drogowym –art.43 Tekst jedn.:
Dz.U. z 2005r Nr 108, poz.909 z późn. zm.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W ŚWIETLICY
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
oraz
programów
nauczania
Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 23

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia szkoły (w tym świetlice) powinny być wyposażone
w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

2. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach
Dz.U. z 2003r.Nr 6,poz.69 z późn. zm.
DOKUMENTOWANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICY I ZAJĘĆ DODATKOWYCH
1. Karta Nauczyciela 26 stycznia 1982 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 art. 42 pkt. 2, ust. 1, 2),
W ramach czasu pracy , o których mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel
obwiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym
na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem
zawodowym.

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. poz. 1170§ 11, pkt. 1 i 2 ).
§ 11. 1.Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone
z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym, w tym zajęcia opieki świetlicowej, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191). W dzienniku zajęć w świetlicy należy dodatkowo odnotować,
że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona
i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także
tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych
godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem,
z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.
KWALIFIKACJE WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Podstawowe normy związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi w stosunku do wszystkich
nauczycieli, w tym nauczycieli świetlicy, określa art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie
z nim stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie
z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia
nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.
Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych
typach szkół określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca
2009 r. (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400)W § 24 rozporządzenia określone są warunki, jakie musi
spełniać nauczyciel zatrudniany w świetlicy.
Kwalifikacje posiada osoba, która:
 ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej
prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

 ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z
zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły,
w której prowadzona jest świetlica szkolna.

Personel świetlicy w roku szkolnym 2016/2017
2. Kadrę świetlicy stanowią:
c) Kierownik świetlicy – Wiesława Kulczykowska
d) Nauczyciele:
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