
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. Jana Długosza w PIEKARACH

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje 
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo -
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

1.2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

1.3. Regulamin świetlicy na początku każdego roku szkolnego jest zatwierdzany przez 
dyrektora szkoły.

1.4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 16 lub w sali nr 17 albo innej lokalizacji. 
Każdorazowo na gazetce – strefa rodzica – umieszcza się informację o miejscu zajęć 
świetlicy.

 

2. Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

 

2.1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania 
czasu wolnego na terenie szkoły.

2.2. Ujawnianie zainteresowań, uzdolnień dzieci i organizowanie w tym zakresie zajęć.

2.3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.

2.4. Rozwijanie twórczego myślenia.

2.5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

2.6. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania komputera.

2.7. Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.

2.8. Rozwój zainteresowań czytelniczych.

2.9. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie 
nawyków życia codziennego.

2.10. Walka z agresją i przemocą.

2.11. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

2.12. Kształtowanie umiejętności wypoczynku czynnego i biernego.



 

 

2.13. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

2.14. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

2.15. Upowszechnianie i kształtowanie kultury zdrowotnej.

2.16. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.

2.17. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

 

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy

 

3.1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie

kart zgłoszeń wypełnionych przez rodziców/opiekunów prawnych.

3.2. Karta zgłoszenia powinna zawierać:

a) imię i nazwisko uczestnika,

b) powód korzystania ze świetlicy,

c) informacje o czasie pracy matki, ojca /opiekuna prawnego,

d) terminy korzystania przez dziecko ze świetlicy,

e) dane osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy,

f) informacje o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy,

g) inne informacje dotyczące zdrowia dziecka, które nauczyciel zdaniem rodziców 
powinien wiedzieć,

h) telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów.

 

            4. Procedury organizacyjne

 

4.1. Ze świetlicy uczniowie mogą korzystać przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu. Rodzice
mogą przyprowadzać dzieci od godz.7.00, a zabierać najpóźniej o godz. 17.00.

4.2.  Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Jeżeli w czasie zajęć 
dziecko zgłasza jakieś dolegliwości lub wychowawca świetlicy zauważa niepokojące objawy, 
nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w celu zabrania dziecka ze szkoły. Jeżeli 
zachodzi podejrzenie, że dziecko ma objawy choroby wirusowej, dziecko jest natychmiast 
umieszczane w izolatce, a rodzic jest wzywany w celu odebrania dziecka. Rodzic zostaje 
poinstruowany o dalszym postępowaniu.

         Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numeru telefonu tak, aby nauczyciel mógł w 
każdej chwili skontaktować się z nim.



4.3. Rodzice, którzy przed lekcjami przyprowadzają dziecko na świetlicę nie wchodzą z 
dzieckiem do szatni. Dziecko samo kieruje się do szatni, a następnie po przebraniu udaje się 
na świetlicę. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy pierwszej. W okresie adaptacyjnym 
mogą odprowadzić dziecko do szatni przy zachowaniu następujących środków ostrożności: 
posiadanie założonej maseczki i rękawic oraz zachowanie odpowiedniej odległości od 
innych osób.

4.4.  Rodzice, którzy odbierają dzieci ze świetlicy zgłaszają pani woźnej ten fakt i czekają aż 
dziecko zostanie wezwane przez panią woźną. Uczniowie sami schodzą do szatni, przebiera 
się i przychodzą do rodziców, opiekunów oczekujących na nich przed szkołą.

4.5. Jeśli między czasem zakończenia zajęć lekcyjnych, a czasem rozpoczęcia zajęć 
świetlicowych jest przerwa, to uczniowie oczekują na świetlicę pod opieką nauczyciela 
kończącego z nimi zajęcia (klasy 1-3) lub nauczyciela dyżurującego (klasa 4).

4.6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na 
terenie szkoły na planowe zajęcia   lekcyjne, pozalekcyjne lub w każdym innym przypadku 
losowym. W takiej sytuacji ucznia odebrać ze świetlicy może rodzic, opiekun prawny, 
wskazana przez nich osoba, nauczyciel, z którym uczeń ma zajęcia, jeśli nie ma stałej zgody 
rodzica /opiekuna na powrót dziecka ze szkoły do domu. Jeśli taka zgoda istnieje, uczeń 
może samodzielnie opuścić świetlicę szkolną.

4.7.  Na zajęciach świetlicowych uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć maseczki.

4.8.  Uczeń jak najczęściej to możliwe myje ręce mydłem i wodą.

4.9.  W czasie zajęć świetlicowych uczniowie i nauczyciel utrzymują w miarę możliwości 
odpowiednie odległości między sobą.

4.10. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych typu:  kredki, ołówki, 
długopisy, pióra, nożyczki, klej itp.

4.11. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało w 
godzinach rannych przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

4.12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko które ukończyło 7 lat może 
samodzielnie wracać do domu. W tym przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodzica 
(opiekuna dziecka).

4.13. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może wracać do domu pod opieką dziecka, które 
ukończyło 10 lat. W tym przypadku również konieczna jest pisemna zgoda opiekuna rodzica 
dziecka.

4.14. Dzieci, których rodzice w karcie zgłoszenia nie wyrazili zgody na ich samodzielny 
powrót do domu powinny być osobiście odbierane przez osoby wskazane przez rodziców, 
opiekunów w karcie zgłoszenia.

4.15. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi 
posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.

4.16. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem 
(telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez 
rodzica. W tym przypadku rozmowa telefoniczna może być nagrywana.



4.17. Dzieci, których rodzice w karcie zgłoszenia wyrazili zgodę na ich samodzielny powrót 
do domu przed wyjściem ze świetlicy powinny zgłosić nauczycielowi, że wychodzą.

4.18. W przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia wychowawca świetlicy o zdarzeniu 
powiadamia, rodziców, wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

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

4.20. W przypadku niszczenia mienia szkoły lub innych uczniów wychowawca świetlicy 
powiadamia o zdarzeniu rodziców lub osobę odbierająca dziecko i wychowawcę klasy.

4.21. Uczeń niszczący mienie oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i 
zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

4.22. W przypadku niestosowania się ucznia do regulaminu może otrzymać upomnienie 
wychowawcy świetlicy, upomnienie wychowawcy, upomnienie dyrektora szkoły a w 
skrajnych przypadkach może zostać usunięte ze świetlicy.

4.23. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie,
iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w 
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel 
zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania
(lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka. O zaistniałej sytuacji nauczyciel 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

4.24. Uczeń może być zwolniony ze świetlicy przez nauczyciela, prowadzącego zajęcia (np. 
nauczanie indywidualne, kółka, inne zajęcia) na terenie szkoły biorąc za jego 
bezpieczeństwo pełną odpowiedzialność. Po zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia na 
świetlicę lub uczeń odbierany jest przez rodzica.

 4. 25. Uczniowie korzystający z cateringu spożywają posiłek w sali nr 1.

 

5. Dokumentacja świetlicy

 

5.1. Regulamin świetlicy szkoły.

5.2. Roczny plan pracy świetlicy szkoły z tygodniową tematyką zajęć.

5.3. Dziennik zajęć.

5.4. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 


