
Regulamin Świetlicy Szkolnej

Szkoły  Podstawowej im. Zofii Kossak przy Szkole Podstawowej w Pierśćcu

z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie  zmieniające  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie

bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 2020
poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  czasowego
ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem Covid 19  Dz.U. 2020 poz.
410 z dnia  11 marca 2020 r.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  szczegółowych
rozwiązań  
w  zakresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu
oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  
Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i

po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

a) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
b) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
c) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
d) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
e) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
f) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
g) podnoszenie kultury życia codziennego,
h) niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac 

domowych),
i) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi.

I. Założenia organizacyjne.
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w dni, w których odbywają się zajęcia

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole, wg następującego harmonogramu:
Pon 7:30-9:00, 11:30-15:30.
Wt 7:30- 9:00, 12:30-15:30.
Śr 7:30-8:30, 12:30-15:30.



Czw 7:30-9:00, 12:30-15:30.
Pt 7:30- 9:00, 11:30-15:30.

2. Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie z klas I-III.
3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

4. Do świetlicy  przyjmowane są   dzieci,  których  oboje  rodzice/  opiekunowie pracują.
Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy uzyskają dzieci pracowników
systemu ochrony  zdrowia,  służb  mundurowych,  pracowników  handlu  i  przedsię-
biorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwal-
czaniem COVID-19.

5. O zakwalifikowaniu dziecka do opieki świetlicowej decyduje komisja powołana przez
dyrektora szkoły.

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc- decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Świetlica realizuje swoje zadania wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej 

układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z założe-
niami Programu Wychowawczego Szkoły. 

8. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
9. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy

I. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi.
1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się osobiście do nauczyciela świetlicy,

który odnotowuje jego obecność.

3. Uczeń ma obowiązek  informowania  nauczyciela  świetlicy  o  każdorazowym  nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.

4. Zasady opuszczania świetlicy (wyjście do domu) określają rodzice w Karcie zgłoszenia.
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców
piśmie. 

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie może samodzielnie
opuścić świetlicy. 

7. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy
(wg złożonej deklaracji).

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której 
danych rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma
pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu
do domu, czy odbioru dziecka sprzed budynku szkoły.



10. Po lub przed godzinami pracy świetlicy oraz poza godzinami zadeklarowanymi pełną
odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/ opiekunowie dziecka.

11. Osobom nieupoważnionym oraz pod wpływem alkoholu dzieci nie będą przekazywa-
ne.

12.  Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły.
13. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję

Podejmuje Dyrektor Szkoły 

I. Zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w celu zapobiegania Co-
vid-19

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz pod warunkiem, że domownicy nie przebywa-
ją na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opieku-
nów, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.

3. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobi-
stej.

4. Uczeń ma obowiązek zakrywać usta i nos w częściach wspólnych szkoły, na ko-
rytarzach w toalecie , w szatniach.

5. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 
(po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po sko-
rzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

6. W sali świetlicowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Dziecko może to
robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.

7. Opiekun świetlicy wietrzy salę (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

8. Uczeń zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia  w 
sali i na świeżym powietrzu dostosowanego do warunków pogodowych. 

9. W sali świetlicowej dzieci mają dostęp wyłącznie do sprzętów które można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

10. Uczniowie powinni mieć własne przybory, którymi nie wymieniają się z innymi 
uczniami.

11. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan 
podgorączkowy lub gorączkę,  odizolowuje ucznia a następnie niezwłocznie 
powiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.



13. Rodzice i opiekunowie przychodzący po dziecko zobowiązani są do 
poinformowania portiera o zamiarze odebrania dziecka i oczekiwania na 
dziecko w „strefie rodzica” przy portierni. 

14. Osoba odbierająca dziecko  musi być zabezpieczona w środki ochrony osobistej
obowiązujące w częściach wspólnych na terenie szkoły (obowiązek zakrywania 
nosa i ust) i jest zobowiązana do zachowania dystansu społecznego. 

I. Zadania nauczycieli - wychowawców świetlicy.

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.

I. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa związanej 

z profilaktyką COVID-19
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Opieki wychowawczej.
5. Poszanowania godności osobistej.
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do;
1. Przestrzegania Wewnętrznego Regulaminu Świetlicy.
2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie i respektowania zasad związanych 

z zapobieganiem  COVID-19.
3. Współpracy w procesie wychowania.
4. Pomagania słabszym.
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Zgodnie ze Statutem Szkoły w świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, 
urządzeń technicznych oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych z domu.
Za zaginione telefony i inne wartościowe przedmioty świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

I. Kary i nagrody wobec wychowanków
Nagrody:



Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w 
konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w 
postaci:

a) pochwały ustnej, 
b) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
c) wnioskowanie do wychowawcy o podwyższenie oceny z zachowania, 
d) dyplomu,   
e) nagrody rzeczowej.

Kary:
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu dla 

uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
a) upomnienie ustne, 
b) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym 

zachowaniu, 
c) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,  
d) skreślenie z listy wychowanków świetlicy, 
e) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony, czy uszkodzony sprzęt.

I. Dokumentacja świetlicy:
1. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej.
4. Ramowy rozkład dnia pracy świetlicy.
5. Dzienniki zajęć. 


