
Załącznik do zarządzenia nr 13/2020   
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach 

z dnia 28  sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 
 

§ 1. [Postanowienia ogólne] 1.Świetlica jest organizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), organizację 

dojazdu do szkoły lub innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole. 

2. W świetlicy szkolnej powinni przebywać uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach 

religii lub są zwolnieni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń może nie uczęszczać do 

świetlicy na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 2. [Zadania świetlicy] 1. Do głównych zadań świetlicy należą: 

1)  prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci oraz ich 

możliwości psychofizyczne; 

2) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia; 

3) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej; 

4) tworzenie warunków do pracy własnej; 

5) organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji; 

6)  zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier, zabaw 

sportowych i rekreacyjnych w pomieszczeniach oraz na powietrzu; 

7) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów; 

8) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki; 

9) kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego; 

10) współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczestników świetlicy, a w miarę możliwości 

i potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami 

i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku. 

2. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, 

spektakle i inne. 

3. Zadania wychowawców świetlicy: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy, 

2) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, 

3) współpraca z rodzicami uczniów, 

4) współpraca  z pielęgniarką szkolną, 

5) realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy, 
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6) organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych, 

7) włączanie się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

§ 3. [Organizacja pracy świetlicy szkolnej] 1. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej na dany rok 

szkolny dokonują rodzice ucznia we wrześniu danego roku szkolnego poprzez złożenie do 

nauczyciela świetlicy pisemnej deklaracji w brzmieniu załącznika do regulaminu. 

2. Uczeń może zostać objęty opieką świetlicową również w dowolnym momencie roku 

szkolnego, po uprzednim złożeniu przez rodziców deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców, po uzyskaniu zgody 

nauczyciela świetlicy, w świetlicy może przebywać uczeń niezapisany, któremu rodzice nie są 

w stanie zapewnić opieki. Fakt ten wychowawca świetlicy odnotowuje w dzienniku świetlicy. 

4. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor i są podawane do publicznej wiadomości 

na początku roku szkolnego. 

5. Godziny pracy świetlicy szkolnej winny być dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. 

6. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka. 

7. Świetlica szkolna  jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców. 

8. W świetlicy szkolnej obowiązują warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych określone w statucie szkoły. 

 

§ 4. [Obowiązki ucznia w świetlicy] Uczeń przyjęty do świetlicy jest zobowiązany do: 

1) zgłaszania wychowawcy swojego przybycia do świetlicy, 

2) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

3) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 

4) aktywności podczas zajęć, 

5) kulturalnego zachowania w świetlicy, 

6) kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników, koleżanek i kolegów, 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

8) każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń 

świetlicy, 

9) odkładania swoich spakowanych rzeczy na wyznaczone miejsce, 

10) dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach. 



Załącznik do zarządzenia nr 13/2020   
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach 

z dnia 28  sierpnia 2020 r. 

 

 

§ 5. [Postanowienia końcowe] 1. Na początku roku szkolnego, na pierwszym zebraniu 

rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

2. Rodzice zobowiązani są pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego odbierania dziecka ze  świetlicy, zawartego w deklaracji (np. 

ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż 

wskazane osoby). 

3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi swoją obecność 

u wychowawcy. 

4. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego 

osobę. 

5. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny zadeklarowanej przez rodziców, 

wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami uprawnionymi do 

odbioru dziecka, w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania. Po konsultacji dziecko nadal 

przebywa w szkole pod opieką wychowawcy. W przypadku braku możliwości kontaktu 

z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych przypadkach, wychowawca może 

pozostawić dziecko w szkole pod opieką pań woźnych do ustalonej godziny lub zawiadomić 

komisariat policji. 

6. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może 

odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

7. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w świetlicy.  

 

§ 6. [Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 podczas 

korzystania z zajęć świetlicowych] 1. Deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice 

lub prawni opiekunowie składają drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie deklaracji z podpisem) 

na adres szkoły lub przekazują przez ucznia, który pozostawia ją w wyznaczonym do tego 

miejscu w świetlicy. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach. 
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3. W świetlicy podczas zajęć uczniowie powinni zajmować to samo wyznaczone miejsce, 

nie powinni przesiadać się samowolnie. 

4. Co drugie stanowisko przy komputerze jest udostępniane tylko w celu odrobienia pracy 

domowej i dezynfekowane po zakończeniu pracy. 

5. Formy gier i zabaw są dostosowywane do ogólnych zasad bezpieczeństwa w szkole. 

6. Puzzle i gry indywidualne po użyciu będą przechodzić dwudniową kwarantannę  

w wyznaczonym miejscu z zapisaną datą użycia, zanim trafią do kolejnego ucznia. 

7. Na zajęciach uczeń korzysta z własnych przyborów:  kredki, mazaki, klej, nożyczki, 

gumkę, ołówek, temperówkę, blok rysunkowy biały format A4, koszulkę na kartkę A4. 

8. W okresie adaptacyjnym uczniów klas pierwszych oczekujących w świetlicy, na zajęcia 

edukacyjne zaprowadza wychowawca. 

9. Uczeń może sam wyjść ze świetlicy do domu, jeśli w deklaracji została podana godzina 

samodzielnego wyjścia. 

10. Osoba odbierająca dziecko na terenie szkoły zobowiązana jest do noszenia ochrony ust 

i nosa oraz dezynfekcji rąk. Po wejściu do szkoły nie wchodzi do sali, w której odbywają się 

zajęcia świetlicowe lecz czeka przy otwartych drzwiach. 
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DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 

 

na rok szkolny 20 …./20…. 

 (kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 
 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka ...........................................             

……………………………………………………………..ucznia klasy ......................................... 

Data i miejsce urodzenia dziecka: .................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………… 

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych): ……………………………………………. 

........................................................................................................................................................... 

Telefon domowy:  ...............................................................   

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 

1) matki    .....................................................  2) ojca       ...................................................... 

Dni i godziny, w których moje dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej: 

 

 od .....  do  ..... od .....  do  ..... od .....  do  ..... 

Poniedziałek    

Wtorek                

Środa                  

Czwartek             

Piątek                  
 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 

1. Dziecko będzie przebywało w świetlicy sporadycznie.        TAK / NIE 

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez wymienione osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Seria i numer 

dowodu osobistego 

Stopień 

pokrewieństwa 

Telefon 

komórkowy 

1.     

2.     



 

3.     

4.     

5.     

6.     

 

3. Dziecko będzie samodzielnie wychodziło ze świetlicy i wracało do domu o godzinie: 

............. 

 

Data: .......................................                                                                  

                                                                                                                                       

….............................................. 
                                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów prawnych)” 

 

 


