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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR.  ZBIGNIEWA TWARDEGO  PS. „TRZASK” 

 W RUDZIE – HUCIE 
 

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej  

a) Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiający wszechstronny rozwój osobowości. 

b) Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole. 

c) Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie 

do samodzielnej pracy umysłowej. 

d) Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe. 

e) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć 

w tym zakresie.  

f) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania 

nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabaw. 

g) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem, 

psychologiem szkolnym, celem rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych. 

h) Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo- 

wychowawczej na dany rok szkolny. 

2. Założenia organizacyjne  

a) Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z oddziałów zerowych, klas I – VIII szkoły 

podstawowej, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

b) Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela.  

c) Uczniowie niećwiczący podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zwolnieni z zajęć 

wychowania fizycznego decyzją dyrektora (zgodnie z procedurą zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego) mają obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej. Ucznia 

niećwiczącego do świetlicy zgłasza i  kieruje nauczyciel wychowania fizycznego. 

Niezastosowanie się do tego będzie traktowane jako ucieczka  z lekcji wychowania fizycznego 

-nieobecność na lekcji. 

d) W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii. 

e) Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw, gdy pozwalają na 

to warunki pogodowe. 

f) Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani 

są do wypełnienia karty zgłoszenia do dnia 1 września danego roku szkolnego, w której 

podają aktualne dane dziecka. 

g) Każda zmiana telefonu,  adresu, bądź osoby uprawnionej do odbioru dziecka powinna 

być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.  

h) Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie  pisemnej. 

i) Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).  

j) Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

k) Świetlica szkolna obejmuje dzieci opieką w godzinach od 7:00 do 15:00. Obowiązkiem 

każdego dziecka jest zgłoszenie swojego przyjścia wychowawcy świetlicy.  

l) Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

m) Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy i przebywa 

poza szkołą lub na jej terenie.  
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n) Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. 

o) W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzice (prawni 

opiekunowie) powinni zawiadomić szkołę telefonicznie ( 82 568 60 36). 

p) Dziecko przekazywane jest rodzicom (prawnym opiekunom) osobiście przez wychowawcę 

świetlicy. 

q) Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów). 

r) Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania. 

3. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

a) Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:  

 Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu 

trudności w nauce. 

 Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

 Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego. 

 Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

b) Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

 Należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów. 

 Zachowywania się tak,  by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. 

 Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy. 

 Dbania o estetyczny wygląd świetlicy. 

 Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.  

4. Kary i nagrody  

a) Za pracę na rzecz świetlicy szkolnej, środowiska lokalnego oraz bardzo dobre zachowanie 

uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być nagradzani nagrodami przewidzianymi 

w statucie szkoły. 

b) Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczniowie mogą zostać ukarani karami 

przewidzianymi w statucie szkoły.  

5. Wychowawcy świetlicy  

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

 Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki 

do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

 Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.  

 Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

 Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

 Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

 Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

 Sprawują opiekę nad dożywianiem. 

6. Dokumentacja świetlicy 

Dokumentację świetlicy stanowi: 

 Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły 

na początku roku szkolnego. 

 Ramowy rozkład dnia. 

 Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny. 

 Dziennik zajęć.  

 Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

 Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
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 Strona internetowa – szkolna (systematycznie uzupełniana). 

 Regulamin  świetlicy.  

7. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół placówek od 1 września 

2020 r.(dotyczących zachowania bezpieczeństwa na zajęciach w świetlicy 
podczas epidemii Covid 19). 
 

 Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji              

w warunkach domowych. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa, 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 Należy ograniczyć obecność opiekunów po odbiór lub przyprowadzanie dziecka/dzieci: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi lub po dziecko/dzieci, 

b)zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c)zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                                            

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, który będzie dostępny na 

terenie szkoły i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. 

  Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m. 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów                                     

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

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

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

 Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami oraz przyborami szkolnymi między 

sobą. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym  

powietrzu na terenie szkoły podczas realizacji zajęć. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                                   

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

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

salach dydaktycznych.  
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 Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

 Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali), 

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych świetlicy szkolnej. 

 Jeżeli w świetlicy uczniowie i wychowawcy używają masek lub rękawic jednorazowych, 

należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  


