
Regulamin świetlicy szkolnej uwzględniający 

procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19. 

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 

Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki 

wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im 

optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

 dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, 

 tworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,  

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

 propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

 wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

 niwelowanie trudności dydaktycznych( pomoc przy odrabianiu zadań 

domowych) 

 

2. Założenia organizacyjne. 

 Świetlica jest czynna przed lekcjami: 7.00- 7.45 , 8.00 – 8.45 oraz po 

zajęciach 11.50 – 15.30 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole. 

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

dydaktyczne określa dyrektor. 

 Do świetlicy szkolnej przyjmowani mogą być wszyscy uczniowie 

uczęszczający do naszej szkoły podstawowej na podstawie deklaracji 

rodziców.Pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę mają dzieci rodziców 

pracujących:  

a)w systemie ochrony zdrowia realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

b)w służbach mundurowych realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

c)handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 



 Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczej układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. 

 Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo 

powierzonych mu dzieci. 

 Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w 

kwestionariuszu zgłoszeniowym. 

 Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą 

być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym 

przez rodziców piśmie. 

 W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie 

mogło opuścić świetlicy. 

 

4. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

 Organizowanie wychowankom pomocy w nauce . 

 Przeprowadzanie codziennych zajęć tematycznych. 

 Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

 Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

 Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

 

5. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

 Nie opuszczamy świetlicy bez zgody opiekuna. 

 Stosujemy się do poleceń opiekuna. 

 Nie przeszkadzamy innym podczas odrabiania prac domowych lub 

wspólnych zabaw. 

 Zachowujemy się kulturalnie  nie hałasując, nie dokuczając innym, nie 

krytykując oraz odnosząc się do innych z szacunkiem. 

 Dbamy o czystość i schludność świetlicy sprzątając po sobie. 

 Pomagamy młodszym uczestnikom zajęć świetlicowych. 

 Szanujemy sprzęt i wyposażenie świetlicy. 

 



6. Kary i nagrody wobec wychowanków. 

Nagrody: 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w 

konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę 

osobistą itp. w postaci : 

 pochwały ustnej 

 pochwały na piśmie do rodziców od wychowawcy  

 nagrody rzeczowej 

 dyplomu 

Kary: 

 

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania , naruszanie regulaminu dla 

uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 

 

 upomnienie ustne, 

 ostrzeżenie w obecności grupy, 

 pisemne powiadomienie rodziców oraz wychowawcy klasowego o 

niewłaściwym zachowaniu, 

 wnioskowanie o obniżenie oceny ze zachowania 

 obciążenie częściową lub pełną odpłatnością rodziców ucznia, który 

dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy. 

 

7. Dokumentacja świetlicy. 

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja; 

 Kwestionariusze zgłoszeniowe o przyjęciu dziecka do świetlicy z 

aktualnymi danymi w celu komunikacji z rodziną dziecka. 

 Regulamin świetlicy szkolnej. 

 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

 Dzienniki zajęć. 

 Zeszyty obecności uczniów. 

 



Procedury bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19. 

 W świetlicy szkolnej mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów 

chorobowych oraz gdy domownicy ucznia nie przebywają na 

kwarantannie i/lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w 

żaden sposób niepowiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie 

sprawy powinny załatwiane być za pośrednictwem e-dziennika. 

 W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, zostanie on 

umieszczony w izolatorium, nauczyciel powiadomi o tym fakcie 

dyrektora szkoły, który poinformuje rodziców / opiekunów i zaleci dalsze 

działania. 

 Każdy z rodziców/ opiekunów zobowiązany jest podać aktualny numer 

telefonu na wypadek pilnego kontaktu oraz zorganizować jak najszybszy 

odbiór dziecka ze świetlicy. 

 Rodzic przyprowadzając dziecko na świetlicę może wchodzić tylko do 

wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady dystansu 

społecznego i stosując się do ogólnoszkolnych procedur bezpieczeństwa. 

    Przed wejściem na świetlicę uczeń zobowiązany jest do 

zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym.  

 

Pobyt na świetlicy:  

 Uczniowie przebywający na świetlicy muszą zachować dystans między 

sobą.  

 Uczniowie przebywając na świetlicy zajmują stałe miejsce przy stoliku.  

 Należy pamiętać, iż możliwości form spędzania czasu wolnego na 

świetlicy są ograniczone. Do aktywności będą należeć między innymi: 

oglądanie filmów, kolorowanki, odrabianie lekcji, prace plastyczne, 

wyjścia na dwór, zabawy klockami plastikowymi.  

 Aby dziecko mogło brać udział w zajęciach na świetlicy, musi mieć swoje 

przybory plastyczne tj. kredki, nożyczki, klej, gumkę, temperówkę, 

ołówek, długopis, mazaki itp. W związku z COVID-19 uczniowie nie 

mogą korzystać z przyborów dostępnych na świetlicy. 5.Rodzic powinien 

zadbać o odpowiedni ubiór dziecka stosownie do pogody, gdyż uczniowie 

możliwie najczęściej będą wychodzić na zajęcia na świeże powietrze, 

pamiętając o zachowaniu odpowiednich odległości między sobą.  

 Z uwagi na COVID -19 uczniowie mają ograniczony dostęp do zabawek 

świetlicowych, do użytku zostały dopuszczone tylko zabawki plastikowe, 



które po każdym użyciu można łatwo zdezynfekować. Zabawki podaje 

nauczyciel.  

 Uczniowie nie powinni przynosić dodatkowych przedmiotów, tylko 

wyłącznie te, które są potrzebne w szkole. Nie powinni dzielić się 

przyborami z kolegami i koleżankami.  

 Dzieci przebywające na świetlicy, po zgłoszeniu nauczycielowi, mogą 

wyjść pojedynczo, aby skorzystać wyłącznie z toalety mieszczącej się na 

parterze – zabrania się chodzenia po korytarzach szkolnych. Podczas 

przemieszczania się w przestrzeni wspólnej konieczne jest korzystanie z 

maseczki ochronnej.  

 Uczniowie wychodzący ze świetlicy na lekcje, muszą zabrać wszystkie 

swoje rzeczy ze sobą: worek z butami, odzież wierzchnią, tornister itp.  

 Nauczyciel odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka. 

 

 

 


