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W odpowiedzi na interpelacj?, dotycz^c^ funkcjonowania swietlic szkolnych 

informuj?: 

Podstawy funkcjonowania swietlicy szkolnej okresla art. 67 ustaw>' z dnia 7 wrzesnia 

1991 r. 0 systemie oswiaty { Dz . U . z 2004 r. N r 256, z pozn. zm.). Zgodnie z jego zapisem 

zapewnienie uczniom mozliwosci korzystania ze swietlicy nalezy do zadan statutowych 

szkoly publicznej. Zmiana z dnia 24 kwietnia 2014 r. do ustawy o systemie oswiaty (Dz. U . 

z 2014 r. poz. 642) doprecyzowata zasady funkcjonowania swietlic w szkotach podstawnych 

i gininazjalnych: 

„ Szkola podstawowa oraz prowadzqca ksztalcenie specjalne, o ktdrej mowa w art. 

71 h ust. J, jest obowigzana zapewnic zajfcia swietlicowe dla uczniow, ktorzy pozostajq 

w szkole dluzej ze wzgl^du na: 

J) czas pracy rodzicow ~ na wniosek rodzicow; 

2) organizacje dojazdu do szkofy lub inne okolicznosci wymagajqce zapewnienia opieki 

w szkole. " 

Powyzszym zapisem ustawodawca wyraznie wskazuje dyrektorowi placowki kryteria, 

ktorymi musi kierowac si? tworz^c regulamin swietlicy. 

Szczegotowq regulacj? prawnq w zakresie funkcjonowania swietlicy szkolnej okresla 

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutow 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkol ( Dz . U . N r 61 poz. 624. z pozn. zm., 

zalqcznik nr 2 - Ramowy statut publicznej szkoiy podstawowej i zal^cznik nr 3 - Ramowy 

statut publicznego gimnazjum). 



Zgodnie z §7 zal^cznika nr 2 i § 9 zat^cznika nr 3 przywolanego wyzej 

rozporz^dzenia, dla uczniow, ktorzy musz^ dluzej przebywac w szkole ze wzgl^du na czas 

pracy rodzicow, dojazdy do szkoly lub inne okolicznosci wymagajqce zapewnienia opieki 

uczniom w szkole, szkota organizuje swietlic?. Zawarte w „przepisie" okreslenie „szkola 

organizuje swietlic?" nie oznacza fakultatywnosci, lecz obowi^zek. Natomiast szczegotowe 

warunki funkcjonowania swietlicy okresla statut szkoly, tworzony przez rady pedagogiczne. 

Organ prowadz^cy nie moze ingerowac w kompetencje organu placowki w tej kwestii. Jego 

zadaniem jest zapewnienie warunkow dziatania swietlicy, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki oraz wyposazenie szkoly w pomoce 

dydaktyczne i sprz?t do realizacji programow wychowawczych i innych zadah statutowj'ch, 

zgodnie z przepisami art. 5 ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy o systemie oswiaty. 

W swojej interpelacji porusza Pani Radna kwesti? przebywania w swietlicy dzieci, 

ktorych rodzice nie pracuj^. T ym dzieciom nie mozna odmowic prawa ucz?szczania na 

swietlic? z tego powodu. Bye moze dzieci te pozostajq w szkole dluzej ze wzgl?du na „inne 

okolicznosci wymagajqce zapewnienia opieki w szkole ". Bywa czasami tak, ze to w szkolnej 

swietlicy czujq si? one lepiej niz we wlasnym domu. W kazdej szkole jest pedagog, ktory 

powinien zrobic szczegolowe rozpoznanie sytuacji uczniow i pozniej uczestniczyc 

w tworzeniu regulaminu swietlicy. 

Przedstawione przez Paniq Radnq w interpelacji „Proponowane zasady rekrutacji do 

swietlicy szkolnej" oraz ,,Proponowany regulamin do Statutu Szkoly" zostanq za 

posrednictwem W y d z i ^ u Oswiaty U M w Koninie przekazane do podlegtych jednostek, 

w ktorych funkcjonujq swietlice szkolne. Ich ewentualne wykorzystanie pozostaje jednak 

w gestii wlasciwych organow tych piacowek. 

Do wiadomosci: 

1. Przewodniczacv Radv Miasta 


