
Szkoła podstawowa im Janusza Korczaka  w Paczółtowicach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie  zmieniające Ministra  Edukacji  Narodowej  w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 

2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  czasowego  

ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu oświaty  w związku  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 

poz. 410 z dnia  11 marca 2020 r.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  

szczegółowych rozwiązań 

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.

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:

a) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

b) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

c) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

d) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

e) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

f) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

g) podnoszenie kultury życia codziennego,

h) niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac 

domowych),

i) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi.



Założenia organizacyjne.
1. .Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 12:00 do 15:00.

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

dydaktyczne określa Dyrektor.

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  

i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

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

5. Do  świetlicy  szkolnej  przyjmowani  są  uczniowie  szkoły,  

których rodzice wypełnią Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

6. W  momencie  zapisu  dziecka  do  świetlicy  rodzice/opiekunowie  prawni  

zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

7. W wyjątkowych sytuacjach opieką mogą zostać objęci uczniowie skierowani 

do świetlicy przez dyrekcję szkoły.

8. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję 

Podejmuje Dyrektor szkoły

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
 

1. Świetlica  realizuje  swoje  zadania  wg  Planu  Pracy  Świetlicy  Szkolnej  

układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z 

założeniami Programu wychowawczo -profilaktycznego  Szkoły. 

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które 

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

4. Zasady  opuszczania  świetlicy  przez  dziecko  określają  rodzice  w  Karcie  

zgłoszenia.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być 

przekazane do wychowawcy świetlicy na bieżąco.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej.

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym na-

wet krótkotrwałym oddaleniu się.



3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

nauczyciela świetlicy.

4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw.

5. Wychowankowie  mają  również  obowiązek  dbać  i  szanować  wyposażenie 

świetlicy.

6.  W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, urządzeń 

technicznych oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

7. Za zaginione  telefony  i  inne  wartościowe przedmioty  świetlica  nie  ponosi  

odpowiedzialności.

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 
opiekunowie,  których  dane  są  wpisane  do  Karty  zgłoszenia  dziecka  do  

świetlicy z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

9. Osoba odbierająca dziecko  musi być zabezpieczona w środki ochrony osobi-

stej  obowiązujące  w  częściach  wspólnych  na  terenie  szkoły  (obowiązek  

zakrywania nosa i ust).

10. W wyjątkowych  sytuacjach uczeń może być  odebrany przez osobę, której  

danych rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli oso-

ba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

lub o tym fakcie został powiadomiony wychowawca świetlicy.

11. Osobom nieupoważnionym oraz pod wpływem alkoholu dzieci nie będą prze-

kazywane.

12.  Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać terenu 

szkoły.

13. Na terenie świetlicy obowiązują wszystkie zasady i procedury  związane z 

COVID- 19 



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 i wychowawcami uczniów.

I. Dokumentacja świetlicy:

1. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej.

4. Ramowy rozkład dnia pracy świetlicy.

5. Dziennik zajęć. 


