
 Regulamin  Świetlicy Szkolnej
Samorządowej Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

§1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest  integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności 
realizuje zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 
wychowawczo- opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie 
wychowawczym  szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy  
zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. 
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy
( modyfikowany w miarę potrzeb), zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
4. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy , podlegający Dyrektorowi 
szkoły.

§2
Cele i założenia świetlicy szkolnej

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, 
tworzenie warunków do nauki, odpoczynku, relaksu i działalności twórczej.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
c) organizowanie czasu wolnego  uczniów poprzez dostarczenie dzieciom 

relaksu i rozrywki, w tym na świeżym powietrzu,
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e) upowszechnianie zasad kultury osobistej,
f) promowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie 

zdrowia, 
g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

§3
Organizacja pracy świetlicy

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach od 7.00 do 16.00 
z przerwą na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne uczniów. 

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej :
a) dojeżdżający do szkoły autobusem, oczekujący na jego przyjazd wg 

harmonogramu przyjazdów i odjazdów autobusów,



b) dojeżdżający do szkoły autobusem  o wydłużonym czasie pobytu 
dziecka na świetlicy ( z uzasadnionych przyczyn), przyjęci do 
świetlicy na wniosek rodzica ( Karta zgłoszenia),

c) miejscowi, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych , z uwagi na fakt , iż obydwoje pracują 
zawodowo( w tych samych godzinach), przyjęci do świetlicy na 
wniosek rodzica ( Karta zgłoszenia),

d) którzy nie mają  zajęć z powodu nieobecności nauczyciela,
e) oczekujący na terenie szkoły na planowane zajęcia lekcyjne lub 

pozalekcyjne,
f) uczniowie danej klasy skierowani do niej przez Dyrektora lub 

Wicedyrektora w wyjątkowej sytuacji.
3. Do świetlicy przyjmuje się ucznia , któremu rodzice nie są w stanie 

zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych- na wniosek 
rodziców. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w 
oparciu o wypełniona przez  rodziców ( prawnych opiekunów) Kartę 
zgłoszenia , do dnia 10-tego września. W wyjątkowych sytuacjach , jak 
np. : podjęcie przez rodzica nowej pracy , zgłoszenia przyjmujemy w 
trakcie roku szkolnego.

4. Zakwalifikowanie dziecka na podstawie Karty zgłoszenia do udziału w 
zajęciach świetlicowych dokonuje komisja w składzie : Dyrektor szkoły, 
Wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy ; do 15 września każdego 
roku szkolnego. 

5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest  
do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawcy świetlicy i 
złożenia stosownego oświadczenia .

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

7. Wychowawca nie stosuje się do informacji przekazywanych przez 
ucznia. Każdą nową decyzje rodzic przekazuje w formie pisemnej z 
data i podpisem. 

8. Rodzice  (opiekunowie prawni) mają obowiązek punktualnego 
odbierania dzieci ze świetlicy. 

9. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel- wychowawca 
świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru 
prze rodzica ( opiekuna prawnego) lub osobę wyznaczoną w karcie 
zgłoszenia bądź samodzielnego opuszczenia świetlicy przez dziecko – 
w związku z zapisem w Karcie zgłoszenia. Wychowawcy świetlicy nie 
ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do 
świetlicy.

10.W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych . 
11.Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25 osób. 
12.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie 

potrzeby zorganizowania zajęć świetlicowych dla większej liczby 
uczniów ,mogą w tym celu zostać wykorzystane inne sale 
dydaktyczne.



13.W miarę możliwości do grupy wychowanków świetlicy 
przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

14.Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę 
możliwości stałej sali.

15.Świetlica tak organizuje pracę ,by w miarę możliwości  
uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy poszczególnymi 
grupami uczniów, m.in. poprzez prowadzenie zajęć w różnych 
pomieszczeniach szkoły, różne godziny odbywania zajęć na 
boisku.

16.Wychowawcy świetlicy ograniczają aktywności sprzyjające 
bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  Rekomendują 
organizację zajęć z zachowaniem dystansu między uczniami.

17.Wychowawcy świetlicy wietrzą pomieszczenie świetlicy (nie 
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
pomieszczeniu),  w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

18.Dzieci mogą korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu na 
boisku szkolnym, przy zachowaniu zmianowości grup. Zakazane 
jest organizowanie wyjść poza teren szkoły.   

19.W przypadku podejrzenia u ucznia/wychowawcy świetlicy 
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19- osoby te
podlegają procedurze postępowania obowiązującej w szkole. 

20.Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami ( opiekunami 
prawnymi)  realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy
telefonicznej , pisemnej informacji lub informacji przekazanej za 
pośrednictwem wychowawcy. 

§4
Warunki korzystania ze świetlicy przez uczniów

1. Aktywnie uczestniczyć  w zajęciach świetlicowych.
2. Zachowywać się tak , by nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za 

zgodą wychowawcy świetlicy , którego obowiązkiem jest dbałość o 
jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. 

5. Do użytku dziecka wykorzystane jest wyposażenie świetlicy 
(gry, zabawki, sprzęt), które można poddać skutecznemu 
procesowi dezynfekcji.

6. Każdorazowo dziecko korzystające z wyposażenia 
świetlicy(zabawki, sprzęt, gry) – odkłada daną rzecz do 
pojemnika z napisem „Do dezynfekcji”, bez możliwości 
powtórnego jego użytkowania przez niego czy inne dzieci. 
Sprzęt wraca do obiegu świetlicowego po uprzedniej 
dezynfekcji.



7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie 
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia albo w 
tornistrze. W szkole obowiązuje zakaz wymieniania się 
przyborami szkolnymi między uczniami.

8. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy  w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem opiekuna. 

9. Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia 
świetlicy zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za 
zniszczony lub uszkodzony sprzęt .

10.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, 
MP3 oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych z 
domu. 

11.Za zaginione oraz pozostawione podczas zajęć przedmioty 
wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności . 

12.Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy tylko za zgodą opiekuna 
świetlicy.

13.Wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy jak i ich rodzice są 
zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem świetlicy.

14.Uczniowie korzystający ze świetlicy są zobowiązani do 
samodzielnego stawienia się do świetlicy wg planu zajęć i ustaleń 
zawartych w Karcie zgłoszenia. Wychowawca świetlicy odpowiada 
za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy oraz 
za realizację planu pracy wychowawczej . Wychowawcy klas 0 są 
zobowiązani przez pierwszy miesiąc nauki każdego roku szkolnego 
do przyprowadzenia po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniów 
korzystających ze świetlicy szkolnej  do niej. Wychowawcy klas I 
oraz nauczyciele uczący w tych klasach również są zobowiązani 
przez pierwszy miesiąc nauki szkolnej do przyprowadzania dzieci 
korzystających ze świetlicy, po skończonych zajęciach lekcyjnych  
do niej. 

§5
Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej zatwierdzony 
przez Dyrektora szkoły;

2. Regulamin  świetlicy;
3. Dziennik zajęć świetlicowych w formie elektronicznej;
4. Karta zgłoszenia dziecka – zał. nr.1

  


