
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

§1 

 

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

2) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków kultury 

życia codziennego (odpowiedniego zachowania się w szkole, domu, środowisku 

lokalnym);   

3) kształtowanie u uczniów nawyków efektywnego wykorzystywania czasu wolnego;  

4) rozwijanie i kształtowanie u wychowanków zdolności, zainteresowań i zamiłowań; 

5) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami; 

6) kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu uczniów; 

7) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów poprzez organizowanie zajęć               

i zabaw ruchowych; 

8) kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych; 

9) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym 

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych; 

10) zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom w świetlicy podczas realizacji wyżej wymienionych 

zadań. 

 

 

§2 

 

1. Świetlica jest czynna w każdy dzień zajęć szkolnych od  6
30

 do 17
00

.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie może przekraczać 25. 

3. Kierownik świetlicy odpowiada za działalność świetlicy i stołówki szkolnej. 

4. Świetlica pracuje w oparciu o ramowy rozkład dnia oraz Plan Pracy Świetlicy (zgodny                        

z Planem Pracy Szkoły), który zatwierdza Dyrektor Szkoły.  Ramowy rozkład dnia 

i Plan Pracy Świetlicy znajdują się w dzienniku zajęć wychowawczych z grupą świetlicową.  

5. Kierownik i wychowawcy świetlicy realizują w/ w cele i zadania świetlicy. Prowadzą 

dziennik zajęć wychowawczych oraz listy obecności uczniów przebywających na świetlicy.  

6. Wychowawcy świetlicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów od momentu 

zgłoszenia się ucznia do wychowawcy świetlicy (zapis na liście obecności)  do chwili: 

1)  wyjścia ze świetlicy na zajęcia lekcyjne;                                                                                                             

2) odebrania dziecka przez rodziców; 

3) samodzielnego wyjścia ze świetlicy do domu, za zgodą rodziców (zapis w karcie lub    

zeszycie korespondencji). 

7. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy: 

1)  systematycznie zobowiązani są do zgłoszenia nieobecności dziecka do wychowawcy 

świetlicy; 

2) niesystematycznie zobowiązani są do  cotygodniowego, pisemnego zgłoszenia obecności 

dziecka do wychowawcy świetlicy.  



 

8. W czasie przerw ze świetlicy szkolnej korzystają tylko uczniowie w niej przebywający (inni 

uczniowie tylko za zgodą wychowawcy świetlicy).  

9. Wychowankowie świetlicy do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, itp. wychodzą na 

przerwach, podczas których pełnione są dyżury przez nauczycieli.  

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

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

11. Wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty,      

przyniesione przez dzieci do świetlicy. Uczniowie mogą je przechowywać w swoich    

zamykanych szafkach przy świetlicy. 

 

 

§3 

 

1. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej (załącznik nr 1). 

2. W pierwszej kolejności przyjmowani są do świetlicy uczniowie klas I-VIII, których rodzice 

pracują zawodowo. 

3. Ponadto ze świetlicy korzystają uczniowie:  

1) czekający na przerwę obiadową ;  

2) w uzasadnionych sytuacjach rodzinnych; 

3) na pisemną prośbę rodzica – opiekuna w sytuacji losowej; 

4)  dojeżdżający do szkoły; 

5) nieuczęszczający na zajęcia katechezy;  

6) na prośbę wychowawcy klasy (lub innego nauczyciela), tylko za zgodą wychowawców 

świetlicy lub na polecenie Dyrektora Szkoły. 

4. Każdego roku opracowywane są (lub modyfikowane) kryteria przyjmowania uczniów do 

świetlicy.  

5. Zapisów do świetlicy dokonuje sie w ostatnim tygodniu roku szkolnego oraz od 1 - 10 

września następnego roku szkolnego. W wyjątkowych sytuacjach (np. podjęcie pracy przez 

rodzica, zmiana miejsca zamieszkania) zapisu można dokonać w ciągu roku szkolnego. 

 

  

 

§4 

 

1.  Wychowankowie świetlicy powinni: 

1) zgłaszać wychowawcy swoją obecność w świetlicy np.: po skończonych lekcjach oraz 

swoje wyjście do domu; 

2) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw; 

3) wypełniać polecenia wychowawców, stosować się do ich zaleceń; 

4) zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym; 

5) dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia; 

6) zmieniać obuwie na holu szkolnym przed wejściem do świetlicy; 

7) szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne, gry świetlicowe i inne wyposażenie świetlicy. 

2. Wychowankowie świetlicy mogą: 

1) korzystać ze sprzętów znajdujących się w świetlicy za zgodą wychowawcy świetlicy; 

2) odrabiać prace domowe na świetlicy szkolnej przy pomocy wychowawcy świetlicy; 

3) brać czynny udział w zajęciach, które bawią, uczą i wychowują: 

a) głośnego czytania, 

b) grach i zabawach integrujących grupę świetlicową, 

c) zajęciach plastyczno – technicznych, 

d) zajęciach poznawczych, 

e) grach i zabawach dydaktyczno – umysłowych, 



 

f) grach i zabawach ruchowych i zręcznościowych, 

g) grach i zabawach komputerowych (po godzinie 14.00- po 10 minut gry), 

h) projekcji bajek i filmów dla dzieci.   

 

 

§5 

 

1. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o pobycie dziecka w świetlicy. 

2. Formy kontaktów: 

1) codzienny kontakt podczas odbioru dziecka ze świetlicy; 

2) wpisy w zeszytach korespondencji; 

3) kontakt w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się.  

3. Rodzice mają obowiązek respektowania treści karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

 

 

§6 

 

1. Zwalnianie ucznia przed czasem określonym w karcie zgłoszenia, może nastąpić tylko na 

pisemną prośbę rodzica. 

2. Jeśli uczeń samodzielnie wraca ze świetlicy do domu na zwolnieniu lub w karcie zgłoszenia 

musi znaleźć się informacja: „Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu ze szkoły”.  

 

 

§7 

 

1. Dziecko ze świetlicy może odebrać tylko osoba zapisana w karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej (w punkcie: Osoby odbierające).  

2. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy szkolnej ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy 

świetlicy. 

3. Jeśli odbiór ucznia nie nastąpi do godziny 17
00

, uruchamiana jest następująca procedura: 

1) próba kontaktu telefonicznego z rodzicem; 

2) jeśli nie udało się skontaktować z rodzicem ucznia  - zostaje powiadomiony kierownik 

świetlicy i dyrektor szkoły; 

3) przekazanie dziecka pod opiekę odpowiednim służbom (np.: policji).  

 

 

§8 

 

1. Dobre zachowanie i czynny udział wychowanków w zajęciach świetlicowych jest nagradzane 

pochwałami (pochwała ustna, a także w formie pieczątek na „tabeli dobrego zachowania”). 

2. Za negatywne zachowanie wychowanków i nieprzestrzeganie Regulaminu Świetlicy uczeń 

może być ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora 

szkoły; 

2) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów) o jego negatywnym 

zachowaniu; 

3) negatywną uwagę do zeszytu korespondencji lub klasowego zeszytu uwag, znajdującego 

się u wychowawcy klasy.  

3. Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu świetlicy (nie słucha poleceń wychowawcy, 

zachowuje się w sposób stanowiący zagrożenie dla siebie lub innych uczniów), zostaje 

wypisany ze świetlicy po wykorzystaniu wszelkich innych środków zaradczych.  

 



 

 

§9 

 

1. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii zostały zawarte w załączniku nr 1. 

 
 

§10 

 

1. Wychowawcy świetlicy zapoznają uczniów zapisywanych do świetlicy i ich rodziców                        

z niniejszym regulaminem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

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

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

1)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

4) 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). 

4.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

5.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Należy wietrzyć świetlicę co najmniej raz na godzinę. 

9. Środki do dezynfekcji rąk powinny być dostępne w świetlicy dla wychowanków  .  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


