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REGULAMIN ŚWIETLICY
Aktualne „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.” stanowią, że zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy
szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk
powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Dzieci nie przynoszą
do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

I.
Zadania Świetlicy szkolnej.
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im
wszechstronny rozwój osobowości.
2. Tworzenie warunków do nauki, odrabiania lekcji i pomocy w nauce.
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu,
wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy, również na świeżym powietrzu.
5. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia
codziennego.
6. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczycielami uczniów,
korzystających ze Świetlicy oraz psychologiem szkolnym celem rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych.
II.
Organizacja pracy w Świetlicy.
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, tylko dla uczniów do
ukończenia 10 roku życia.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,
z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także
ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na Świetlicy uczniowie
mają też możliwość odrabiania lekcji.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w Świetlicy w godzinach 7.30-8.00 oraz od
zakończenia zajęć edukacyjnych do godziny 17.00.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w Świetlicy, na podwórku, boisku szkolnym i na
placu zabaw.
5. Przyjmowanie uczniów do Świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/opiekunów prawnych, którzy wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do
Świetlicy szkolnej.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej
i opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy szkolnej.
7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Świetlicy i Świetlicowego Kodeksu zachowań.
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Prawa i obowiązki ucznia w Świetlicy.
Uczeń ma prawo do:
właściwie zorganizowanej opieki,
rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
życzliwego traktowania,
opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw,
korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier.
Uczeń ma obowiązek:
przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa
pobytu w Świetlicy,
kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny,
dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
Świetlicy,
stosować się do poleceń wychowawców Świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
informować każdorazowo wychowawców Świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
Świetlicy,
meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
współpracować w procesie wychowania,
ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.
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WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30
do 8:00 i po południu od zakończenia zajęć edukacyjnych do godz. 17:00.
2. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zostają zapoznani z zasadami BHP
przez nauczycieli Świetlicy.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w Świetlicy, na podwórku lub boisku
szkolnym.
4. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko (ucznia klasy I SP) ze Świetlicy na
parterze, oczekując na niego przy portierni (Świetlica na parterze działa do
godz. 16.00). Osoba pełniąca dyżur na portierni informuje nauczyciela
świetlicy o przyjściu opiekuna danego ucznia.
5. Rodzic/opiekun odbiera dziecko (ucznia klasy II/III/IV SP) ze Świetlicy na
I piętrze oczekując na niego przy portierni. Z miejsca przy portierni
telefonicznie informuje nauczyciela Świetlicy o swoim przyjściu.
6. Do dnia 11 września 2020 r. rodzic/opiekun ucznia klasy I SP po godzinie
16.00 osobiście odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej na I piętrze.
7. Nie ma możliwości odbioru dziecka ze Świetlicy szkolnej na zgłoszenia
telefoniczne spoza terenu szkoły.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed opuszczeniem terenu szkoły do
telefonicznego poinformowania nauczyciela Świetlicy o odbiorze dziecka ze
Świetlicy.
9. Ucznia ze Świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub
pisemnie wyznaczone przez nich osoby, których dane są wpisane do Karty
zgłoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej, okazując dokument upoważniający
do odbioru dziecka.
10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której
danych rodzic/opiekun prawny nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka, jeśli
osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
11. Dziecko poniżej 10. roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy
szkolnej oraz nie może być odbierane przez inne dziecko, które nie ukończyło
10. roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).

12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi
wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi
Świetlicy.
13. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy Świetlicy
i punktualnego odbierania dzieci ze Świetlicy.
14. Rodzic lub opiekun, pozostający w stanie nietrzeźwości lub bycia pod
wpływem innych środków odurzających nie może odebrać dziecka ze
Świetlicy.
15. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie
opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
16. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko,
podczas jego pobytu na Świetlicy z automatu z napojami (jeśli jest inaczej,
prosimy o zgłoszenie tego faktu).
17. Podczas zabaw w ogrodzie, uczniowie szanują zieleń, korzystając
z chodników. Nie oddalają się również od grupy bez zgody wychowawcy.
18. Za zniszczenia przedmiotów, stanowiących wyposażenie
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

Świetlicy,

19. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w Świetlicy
rzeczy osobiste uczniów. Dziecko nie powinno przynosić do Świetlicy
wartościowych przedmiotów (zabawek, urządzeń elektronicznych i innych tego
typu przedmiotów).
20. W pracy z uczniami, wychowawca Świetlicy współpracuje z wychowawcami
klas oraz psychologiem szkolnym.
21. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku
szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy Świetlicy na temat każdego
dziecka, uczęszczającego do Świetlicy.
22. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
23. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni
zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy i Wewnętrzny Regulamin
Świetlicy.
24. 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.).

ŚWIETLICOWY KODEKS ZACHOWAŃ
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 8:00 oraz od
zakończenia obowiązkowych lekcji do godz. 17:00.
2. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach, pracach porządkowych i zajęciach
samoobsługowych.
3.

Zgłaszamy wychowawcy grupy każde swoje przyjście oraz odejście.

4. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy i nie oddalamy się
od grupy w czasie spacerów oraz zabaw na podwórku szkolnym.
5. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania: jesteśmy grzeczni, mili, uprzejmi
wobec nauczycieli, osób starszych oraz kolegów.
6. Używamy zwrotów grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „szczęść Boże”,
„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
7. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w Świetlicy
oraz na podwórku szkolnym i placu zabaw.
8. Informujemy wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.
9. Staramy się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć
świetlicowych.
10. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy. Gdy nauczyciel mówi, słuchamy.
Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.
11. Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy - przyznajemy się do
popełnionych błędów.
12. Pomagamy sobie nawzajem. Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor, aby było
nam razem wesoło i przyjemnie.
13. Troszczymy się o wygląd Świetlicy. Po zabawie czy zajęciach cała grupa odpowiada
za porządek.
14. Szanujemy zabawki, książki, gry, znajdujące się w Świetlicy oraz dekorację, wystrój
sali, kwiaty.
15. Cenne zabawki i skarby zostawiamy w domu. Świetlica nie odpowiada za zagubione
rzeczy dzieci.
16. Idąc do sklepiku, szatni czy na dodatkowe zajęcia zachowujemy się spokojnie, nie
biegamy, nie hałasujemy i nie krzyczymy.
17. W Świetlicy nosimy obuwie na zmianę.

