
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA 

W DĄBRÓWCE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów, którzy pozostają w szkole   

dłużej ze względu na: 

a. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, 

b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające        

zapewnienia opieki w szkole. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i 

działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie 

profilaktyczno - wychowawczym. 

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1.Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

a. zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie 

warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

b. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie 

c. rozwijają zainteresowania oraz zdolności 

d. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej 

e. udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce 

f. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek 

g. współpracują i współdziałają ze szkołą, domem i środowiskiem lokalnym 

2. Do zadań świetlicy należy: 



a. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki 

własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

b. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny 

c. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań 

d. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia 

codziennego 

e. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie 

f. rozwijanie samodzielności i samorządności 

g. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami/prawnymi opiekunami 

h. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych 

zadań 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Świetlica prowadzona jest po lekcjach w sali świetlicy, posiadającej szatnię i 

toalety (w dawnym budynku nauczycielskim). 

2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego 

nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.  

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe, uwzględniające potrzeby edukacyjne 

oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne w 

szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4. W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia świetlicowe po skończonych 

lekcjach do godziny 17.30. 

5. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnych zgłoszeń 

rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie „WNIOSKU 



ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ” i złożenia go w 

szkole. 

6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku odbierania dzieci 

przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. Upoważnienia te są 

przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy. 

7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice/prawni opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze 

świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ 

prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom (policja). 

8. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe pod opieką wychowawcy 

– ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo–

wychowawczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz 

programie wychowawczym szkoły. 

9. Realizowane zajęcia odbywają się według rocznego planu pracy świetlicy i 

tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy 

szkoły. 

10.  W świetlicy prowadzony jest dziennik zajęć (Librus – świetlica). 

11.  Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji pisemnej 

deklaracji rodziców/prawnych opiekunów o wypisaniu dziecka ze świetlicy 

lub nie złożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny. 

12.  Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania semestralną i na 

koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat 

każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY 

 

1. Wychowawcy świetlicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo wychowanków 

od chwili zgłoszenia się do świetlicy aż do czasu zadeklarowanego przez 

rodziców/prawnych opiekunów, nie dłużej niż do godziny 17.30. 

2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe, dowolne, grupowe i 

indywidualne wynikające z planu pracy. 

3. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o 

zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

uczniów. 

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów o 

problemach związanych z wychowankiem mających miejsce podczas zajęć w 

świetlicy. 

5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, 

wychowawca świetlicy zobowiązany jest podjąć niezwłocznie nasypujące 

działania: 

a. Poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły. 

b. Zawiadomienie pielęgniarki (pogotowia ratunkowego - w uzasadnionych 

przypadkach), 

c. Zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o wypadku i stanie 

zdrowia wychowanka, 

 

 

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wpływać na proces wychowawczo –

opiekuńczo – dydaktyczny, któremu podlega ich dziecko. 



2. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami może mieć formę 

bezpośrednią (gdy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście), korespondencji z 

rodzicami oraz rozmowy telefonicznej. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać wcześniej 

zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do 

godziny zakończenia zajęć. 

4. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej 

samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby 

upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia 

odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. 

5. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek dostarczyć do nauczyciela świetlicy 

pisemną informację dotyczącą wyjścia dziecka na pozaszkolne zajęcia do 

Gminnego Centrum Kultury (po zakończonych zajęciach dziecko nie ma 

możliwości powrotu na świetlicę). 

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice/prawni opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z treścią 

Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA 

 

1. Wychowanek ma prawo do opieki przed lekcjami i w czasie oczekiwania na 

autokar szkolny lub po szkolnych zajęciach do godziny 17.30. 

2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi 

innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie 

zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci. 

3. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy 

natychmiast po skończonych lekcjach. 



4. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać 

wychowawcy świetlicy potrzebę wyjścia z sali. 

5. Wychowanek ma obowiązek stosować się do planu pracy świetlicy. 

6. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie: 

a. należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, 

pracowników szkoły oraz kolegów; 

b. uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji; 

c. wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego; 

d. kulturalne spożywanie posiłków; 

e. wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi 

kolegami. 

7. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność 

innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Wyróżnienie słowne wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy. 

2. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisane do dokumentacji świetlicy. 

3. Pochwała przekazana wychowawcom klas.  

4. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego. 

 

KARY 

 

1. Upomnienie słowne udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności 

uczniów. 

2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie). 

3. Upomnienie w formie pisemnej wpisane do dokumentacji świetlicy. 

4. Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy. 



PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz 

dystans społeczny.  

3. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi stosowania ochrony 

ust i nosa w przestrzeni publicznej, wymagane jest noszenie maseczki ze 

względu na mieszanie się grup w świetlicy. Uczniowie mogą zdjąć 

maseczkę, jeżeli w świetlicy jest liczba osób pozwalająca na zachowanie 

dystansu społecznego (minimum 1,5 metra). 

4. Uczniowie zmagający się z chorobami przewlekłymi, powinni szczególnie 

dbać o osłonę ust i nosa lub zachować dystans społeczny. 

5. Po przyjściu na świetlicę szkolną uczeń niezwłocznie powinien umyć ręce. 

6. Uczeń pozostawia okrycie wierzchnie oraz plecak w szatni i przebywa w sali 

głównej, zajmując miejsce przy stoliku. Uczeń stara się nie zmieniać miejsca 

do momentu odebrania przez rodzica/osobę upoważnioną. Po wyjściu ucznia 

należy zdezynfekować stolik i krzesełko przy którym siedział. 

7. Uczeń może przemieszczać się po świetlicy z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

8. Uczeń może spożywać przyniesiony z domu posiłek, wyłącznie w miejscu 

które zajął z zachowaniem zasad higieny osobistej. 

9. Uczeń posiada własne przybory, które mogą znajdować się na stoliku 

ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 



10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych 

przedmiotów, zabawek itp. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami.  

11. Przybory do zabawy wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. Puzzle i gry których nie można zdezynfekować uczeń oddaje 

nauczycielowi, który odkłada je na dwudniową kwarantannę. 

12.  Podczas zajęć świetlicowych, nauczyciel może rozdać uczniowi materiały 

plastyczno techniczne, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk lub 

założeniu rękawiczek ochronnych. 

13.  Uczeń może korzystać z tablicy interaktywnej za zgodą nauczyciela, z 

zachowaniem zasady: jeden uczeń w ustalonym z nauczycielem czasie oraz 

dezynfekcja rąk przed podejściem do tablicy. 

14.  Uczeń w miarę możliwości przebywa na świeżym powietrzu, korzysta z 

boiska szkolnego lub placu zabaw. 

15.  Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

16.  Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu odbierania dziecka ze 

szkoły, ze względu na stosowane procedury. 

17.  Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z 

opiekunami ucznia, rodzice przekazują świetlicy co najmniej dwa sposoby 

skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są 

do uaktualnienia danych. 

18.  Jeżeli pracownik szkoły 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. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 



szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W razie wystąpienia 

niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę. 

19.  Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci nie powinni wchodzić do świetlicy 

szkolnej. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przy oknie świetlicy. Jeżeli 

zaistnieje wyjątkowa sytuacja, należy zachować zasady: 

 1 rodzic/opiekun  

 dystans od nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów min. 1,5 m,  

 rodzic/opiekun powinien przestrzegać obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

20.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są odbierać dziecko o czasie 

zdeklarowanym w zgłoszeniu dziecka do świetlicy. 

21.  Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim 

osobom, które będą odbierały dziecko ze świetlicy szkolnej. 

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

 

1. Ramowy plan pracy świetlicy szkolnej. 

2. Plan pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej. 

3. Dziennik zajęć (Librus – świetlica). 

4. Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

5. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy. 

6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

7. Regulamin świetlicy.                       

Opracowała: Monika Dziążak 

Zatwierdzam 

Dąbrówka dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Stanisław Wójcik 

Dyrektor szkoły 


