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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 236 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI 

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

 

 

Zadania świetlicy. 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole. 

2. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój zainteresowań oraz zdolności. 

3. Świetlica szkolna jest czynna w każdym dniu pracy placówki oraz w wyznaczone dni 

wolne od zajęć dydaktycznych na zasadzie dyżurów. 

4. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00 do 17.30 oraz uczniom, którzy 

nie uczęszczają na lekcje religii lub basenu.  

5. Organizowanie pomocy w nauce. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej oraz 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom z trudnościami w nauce. 

6. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego. 

7. Organizowania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, 

sportu  i  zabawy.  

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym w celu 

rozwiązywania trudności wychowawczych. 

9. Odkrywanie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

Pracownicy świetlicy. 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 

3. Nauczyciele świetlicy bezpośrednio podlegają kierownikowi świetlicy. 

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika 

świetlicy i nauczycieli świetlicy.  
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Dokumentacja świetlicy.  

1. Regulamin świetlicy wraz 

2. Roczny ramowy plan pracy świetlicy 

3. Roczny szczegółowy plan pracy świetlicy 

4. Dzienniki zajęć 

5. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy 

6. Upoważnienia stałe i jednorazowe dotyczące odbioru dziecka oraz pozwolenia  

na samodzielny powrót ucznia do domu 

7. Semestralne i roczne sprawozdania z pracy świetlicy 

 

 

Założenia organizacyjne  

1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 0-V, które muszą przebywać dłużej w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. 

2. W zajęciach świetlicowych biorą udział dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii 

i  basenu oraz innych planowych zajęciach edukacyjnych.  

3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów na podstawie karty zgłoszenia.  

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 –17.30.  

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej.  

6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też 

możliwość odrabiania lekcji.  

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym 

lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.  

8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.  

9. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania jej regulaminu. 
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Bezpieczeństwo w świetlicy szkolnej  podczas pandemii 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w stałych salach.    

2. W salach, w których przebywają uczniowie, są usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do zabaw (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub 

dezynfekowane.  

3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone  

w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których uczniowie korzystają pod 

nadzorem nauczyciela.  

4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych w szczególności do regularnego mycia rąk wodą z mydłem ewentualnie 

dezynfekcję rąk.  

5. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą posiadać własne przybory szkolne, które 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

6. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich przyborów. 

7. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

8. Sale będą  wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz  

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

9. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe (podwyższoną temperaturę 

ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, 

uczucie wyczerpania, brak apetytu) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu  

i zastosować się do obowiązujących procedur.  

10. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym.  

11. Uczniowie z chorobami przewlekłymi (w porozumieniu z ich rodzicami /opiekunami 

prawnymi), funkcjonują zachowując szczególny dystans podczas zajęć świetlicowych. 

W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.  

12. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.  

13. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  

14. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii. 
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15. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  

16. Podczas zajęć w świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 

oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu. 

17. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły.  

18. Wychowawcy świetlicy mogą przekazać dziecko rodzicom oraz osobom 

upoważnionym w karcie zgłoszeniowej. 

19. W sytuacji, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę niezgłoszoną w karcie 

potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców. 

20. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. 

O  takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub 

szczególnych przypadkach policja.  

21. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o  odebraniu dziecka ze świetlicy. 

22. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz  

w miesiącu dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Pieniądze przeznaczone 

są  wyłącznie na potrzeby świetlicy (materiały do prac plastycznych, gry, nagrody  

za udział w konkursach etc.)  

23. Wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami 

klas.  

24. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego 

do  świetlicy.  

25. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać 

dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.  

26. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy 

o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 

27. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.  

28. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas 

jego pobytu w świetlicy, ze sklepiku szkolnego. 

29. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się 

i  akceptują Regulamin Świetlicy.  


