
 

REGULAMIN 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Publicznej Szkole Podstawowej  
im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie 

 
 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY  

 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości 

2. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

5. Organizowanie pomocy w odrabianiu prac domowych, przyzwyczajanie do samodzielnej 

pracy. 

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

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

dzieci 

8. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

9. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami klas, a także 

pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły celem rozwiązywania napotkanych trudności. 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

 

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 0-VI, które muszą przebywać dłużej w szkole 

ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.  

3. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku  

w godz. 6.45 – 17.00.  

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy  

opiekuńczo – wychowawczego oraz tygodniowego rozkładu zajęć świetlicy.  

6. W świetlicy odbywają się  zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów 

oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W  świetlicy uczniowie 

mają też możliwość odrabiania lekcji.  

7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w sali lub na powietrzu (boisku szkolnym 

oraz na placu zabaw), szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.  

8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.  

9. W przypadku większej liczby uczniów (ponad 25) opiekę nad uczniami sprawuje dwóch 

nauczycieli. 

10. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania „Wewnętrznego 

regulaminu świetlicy”. 



ZACHOWANIE HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci nie wchodzą do świetlicy !!!  

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie 

powiązanych z działalnością świetlicy,  w miarę możliwości sprawy powinny być 

załatwiane za pośrednictwem poczty e-dziennika lub telefonicznie. 

 Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w  warunkach 

domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów 

bez  objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 Rodzice/prawni opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Uczestnicy świetlicy zachowują wobec siebie odległość min. 1,5 m. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie 

po  przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i  po  skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, ust i nosa. 

 Środek do dezynfekcji rąk jest dostępny w świetlicy dla wychowanków pod nadzorem 

opiekuna. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. 

 Świetlica jest często wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę, także w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem kolejnej grupy 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 Zalecane jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkolnym, również w czasie przerw. 

 Ograniczane są ćwiczenia i gry kontaktowe, w których nie można zachować dystansu. 

 W przypadku zaobserwowania u wychowanka  objawów mogących wskazywać 

na  infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni 

o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 

 

Wychowankowie powinni : 

1. Uczestniczyć w zajęciach zaproponowanych przez nauczyciela świetlicy 

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. 

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne 

5. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela świetlicy 

6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty 

7. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, MP 3 itp. 

      - krótkie rozmowy telefoniczne wykonują za zgodą wychowawców świetlicy na zewnątrz  

sali świetlicowej. 

 



PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Podstawa prawna: 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz.U. z 2001 nr 61 poz.  624). 
 

1. Rodzice uzyskują informacje o zasadach przyjmowania do świetlicy u wychowawców 

klas   lub u wychowawcy świetlicy. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy: 

- muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów, 

- muszą dłużej przebywać ze względu na organizację dojazdu do szkoły 

  lub inne istotne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy: 

- przy  zapisie dziecka do szkoły,  

- na początku roku szkolnego, 

- w innym terminie wynikającym z potrzeb rodziców. 

4. W celu zapisania dziecka do świetlicy należy wypełnić „Kartę zgłoszenia 

dziecka  do  świetlicy” i złożyć ją najlepiej bezpośrednio do wychowawcy świetlicy, 

ewentualnie do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

5. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest dostępna na stronie internetowej szkoły, 

u  nauczyciela świetlicy lub  u wychowawców klas. 

6. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” zawiera podstawowe informacje 

o dziecku,  miejscu zamieszkania, zatrudnieniu rodziców oraz numery telefonów 

kontaktowych. Informacje te służą zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa.  

7. Godziny funkcjonowania świetlicy uzależnione są od potrzeb zgłoszonych przez 

rodziców. 

8. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, o przyjęciu uczniów 

do świetlicy szkolnej decyduje  dyrektor szkoły. 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Dziecko po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.  

2. Dziecko ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym wychodzeniu ze świetlicy. 

3. Dzieci mają obowiązek dbać o porządek, szanować sprzęt i  wyposażenie świetlicy.  

4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

przynoszone do szkoły.  

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

6. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie upoważnione 

w karcie zgłoszeniowej.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców 

świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, 

które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, 

alergie, orzeczenia poradni itp.).  

8. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę 

nie  umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne 

oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.  

9. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. 

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy 

o  odbiorze dziecka ze świetlicy.  

11. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 

świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. 

12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym 

oraz  wychowawcami klas.  


