
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SP im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1. Głównym celem świetlicy jest pełnienie funkcji opiekuńczo -wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

 zapewnienie opieki wychowankom, 

 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych na sali i na świeżym powietrzu, 

 rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wychowanków, 

 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej, 

 umożliwienie zjedzenia obiadu lub posiłku przyniesionego przez dziecko, 

 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z świetlicy. 

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

 

1. Ze świetlicy korzystają: 

 uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców; 

 uczniowie skierowani na świetlicę z powodu nieobecności nauczyciela; 

 inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

2. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców, po wypełnieniu karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia do 

świetlicy szkolnej zawiera w szczególności: 

 informacje dotyczące czasu pobytu dziecka w świetlicy; 

 wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

 sposób kontaktowania się z rodzicami. 

3. Uczestnictwo w zajęciach  świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe. 

4. Tygodniowy czas pracy świetlicy ustala Organ prowadzący szkołę. 

5. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy świetlicy, za zgodą Dyrektora Szkoły. 

6. Jednostka zajęć świetlicy trwa 60 minut. 

7. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać 25. 

8. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 



PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:  

 opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,  

 wyboru zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami, o ile nie przeszkadza to wychowawcy świetlicy w 

prowadzeniu zajęć zorganizowanych oraz nie przeszkadza innym dzieciom, 

 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,  

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego, 

 wpływu na planowanie pracy w świetlicy. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,  

 kulturalnego zachowania się w świetlicy,  

 szacunku wobec wychowawców i kolegów, 

 dbania o porządek w świetlicy, 

 poszanowania poleceń nauczyciela – wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

 Pochwała wobec dzieci w świetlicy, 

 Pochwała przekazana wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom, 

 Podniesienie oceny z zachowania, 

 Drobny upominek, np. plan lekcji, naklejka, ołówek itp., 

 Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego. 

 

KARY 

 

 Czasowe wykluczenie z zabawy, 

 Upomnienie udzielone wobec dzieci w świetlicy, 

 Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy, 

 Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu dziecka (w kontakcie bezpośrednim, pisemne lub 

telefoniczne), 

 Upomnienie Dyrektora Szkoły, 

 Obniżenie oceny z zachowania. 

 

 



 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII SARS-CoV-19  

 

1.  Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

domowych lub w izolacji. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. 

3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego 

(1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej  

1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem 

oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi 

nie wymieniają się z innymi uczniami. 

7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według 

potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni 

podłogowych. 

8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. 

Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w 

tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia 

w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. 

Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu. 


