
 REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 

W PABIANICACH 

 

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: 

 stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku, 

 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

 proponowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 kształtowanie postaw prospołecznych patriotycznych, 

 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

 podnoszenie kultury życia codziennego, 

 niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych), 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemami. 

II. Założenia organizacyjne. 

1. Świetlica jest czynna w godz. 7:00 – 17:00 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole. 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia 

dydaktyczne, określa dyrektor. 

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, 

wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców; mogą w razie 

potrzeby ulegać zmianie. 

4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej                   

i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach. 

5. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są: 

 dzieci, których rodzice pracują, 

 uczniowie z klas 1 – 3 

 uczniowie z klas 4 – 8 (jeżeli są wolne miejsca) 

7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcję 

religii, zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz grupy nie przebywające 

na lekcji informatyki. 



8. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka               

w kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

9. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły. 

10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo –

wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan 

ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły. 

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor lub nauczyciel przez niego upoważniony. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy. 

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu 

zgłoszenia. 

6. Wszystkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia musza być zgłaszane 

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców 

piśmie. 

7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić 

świetlicy. 

IV. Zachowanie bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez osoby zdrowe. 

3. W okresie pandemii rodzice lub upoważnione osoby odbierają dzieci pozostając przy 

wejściu do szkoły z zachowaniem środków ostrożności poprzez kontakt za pomocą 

urządzeń elektronicznych z wychowawcą świetlicy. 

4. Uczniów w świetlicy  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja 

rąk. Konieczne zachowanie dystansu między dziećmi ok. 1,5 m. 

5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażono                     

w dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk. Wietrzone  są co godzinę, 

w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzonej 

dezynfekcji. 

6. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, 

następuje podział na dwie grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność uczniów       

w grupie. 

7. W miarę możliwości zajęcia ruchowe będą prowadzone na otwartej przestrzeni . 



8. Na terenie szkoły uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla 

zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący 

zapewnia szkoła. 

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

chorobę, dziecko będzie izolowane do czasu przybycia rodzica w gabinecie 

medycznym pod opieką wyznaczonej do tego celu osoby, z zapewnieniem minimum 

2 m odległości od opiekuna.  

10. Pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub 

na numer telefonu podany przez rodzica w kwestionariuszu zapisu dziecka 

do świetlicy. 

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. 

13. Uczniowie powinni korzystać z własnych przyborów i pomocy potrzebnych do prac 

plastyczno – technicznych. W czasie zajęć mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym lub w tornistrze. 

14. Dzieci nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek). 

V. Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy. 

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

4. Organizowanie wycieczek i spacerów. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. 

VI. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

Wychowanek ma prawo do: 

 właściwie zorganizowanej opieki, 

 życzliwego traktowania, 

 swobodnego wyrażania myśli i przekonań, 

 opieki wychowawczej, 

 poszanowania godności osobistej, 

 ochroną przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

Wychowanek jest zobowiązany: 

 przestrzegać regulaminu świetlicy, 

 przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

 współpraca w procesie wychowania, 



 pomagania słabszym, 

 dbałość o wspólne dobro, ład, i porządek w świetlicy, 

 ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

VII. Dokumentacja świetlicy. 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi        

w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka, 

2. Regulamin świetlicy szkolnej, 

3. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, 

4. Rozkład dnia pracy świetlicy, 

5. Dziennik zajęć. 

 


