
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA 

W SŁUPCY 

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY 

 

W szkole funkcjonuje świetlica jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych. W świetlicy przebywają także uczniowie z klas I-VIII, dla których zorganizowano 

opiekę nauczyciela-wychowawcy świetlicy podczas zastępstw doraźnych (nieobecny nauczyciel 

przedmiotu). 

 

I     CELE I ZADANIA  ŚWIETLICY 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej, 

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

• kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

• współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 

 

II    ORGANIZACJA  PRACY  W  ŚWIETLICY 

 

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie, których oboje 

rodzice/opiekunowie prawni pracują. 

2. Uczniowie, których nie dotyczy punkt 1., są umieszczeni na liście rezerwowej i przyjmowani  

w miarę możliwości. 

3. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosić powinna do 25 uczniów. 

5. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych 

dzieci. 

6. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w szkole oraz w inne dni, jeśli jest taka potrzeba. 

7. Zapisując dziecko do świetlicy rodzic informuje o sposobie jego powrotu do domu. 

8.  Dopuszcza się dwie formy: 

a) Powrót samodzielny 

b) Powrót w obecności opiekuna - w tym przypadku rodzic podaje personalia osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka. W przypadku niestawienia się opiekuna dziecka do 

godz. 16:30 (w piątek do 16.00) czyli czasu zakończenia pracy świetlicy, nauczyciel 

kontaktuje się z rodzicem w celu wyjaśnienia sytuacji, a wobec barku kontaktu 

telefonicznego powiadamia policję, która przejmuje opiekę nad dzieckiem. 

9. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.30 (w piątek do 16.00). Czas i godziny pracy 

dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. 

10. Dziecko, które na co dzień jest obierane przez wyznaczone osoby może w wyjątkowych 

sytuacjach opuszczać świetlicę samodzielnie lub z innym opiekunem po okazaniu 

wychowawcy świetlicy pisemnej zgody rodziców. 



11. Dziecko ma obowiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie pobytu w świetlicy  

i jej opuszczenia. 

12. Dziecko ma zakaz samodzielnego (bez uzyskania zgody wychowawcy) opuszczania 

świetlicy. 

13. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej 

świetlicy. 

14. Wychowankowie świetlicy mogą wchodzić do toalety, biblioteki, stołówki, pielęgniarki 

szkolnej, szatni oraz na przerwy międzylekcyjne po wcześniejszym poinformowaniu 

wychowawcy. 

15. Podczas pełnienia dyżuru przez wychowawcę świetlicy uczniowie wychodzą na przerwę a 

świetlica jest zamykana. 

 

III      WYCHOWANKOWIE  ŚWIETLICY 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VIII, w tym w szczególności dzieci 

rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych. 

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz uczniom, dla 

których zorganizowano zajęcia opiekuńcze z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotu. 

3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka. 

4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły 

i Regulamin Świetlicy. 

 

 

V. PRACOWNICY  ŚWIETLICY 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy. 

2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli -

wychowawców. 

 

 

VI.          DOKUMENTACJA 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy; 

2. e - dziennik zajęć; 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy; 

4.  Zeszyt, w którym zapisywane są obecności dzieci uczęszczających na świetlicę według 

potrzeb. 

 

VII.   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY 

1. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy. 

2. Bierzemy czynny udział w zajęciach (rekreacyjne i ruchowe, artystyczne, szachy, zajęcia 

wspomagające wiedze, czytelnicze, relaksacyjne oraz inne w zależności od potrzeb i 

zainteresowań dzieci). 

3. Wszyscy dbamy o porządek: szanujemy gry, zabawki, książki, czasopisma oraz sprzęt 

szkolny, wszystkie gry po zakończeniu zabawy odkładamy na swoje miejsce. 

4. Stosujemy na co dzień słowa: „proszę", „dziękuję", „przepraszam", „dzień dobry", „do 

widzenia". 

5. Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą wychowawcy. 



6. Szanujemy nauczycieli, koleżanki i kolegów. 

7. Opiekujemy się młodszymi koleżankami i kolegami. 

8. Przestrzegamy dyscypliny 

9.  Dbamy o swój wygląd i higienę osobistą.  

10. Nie biegamy po sali. 

11. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, kłamania, przezywania, dokuczania oraz agresji 

fizycznej na terenie świetlicy i w jej obrębie. 

12. Wszystkie sprawy konfliktowe należy zgłaszać wychowawcy. 

13. W razie rażącego nieprzestrzegania regulaminu świetlicy, mimo upomnień, uczeń zostaje 

skreślony z listy korzystających ze świetlicy szkolnej, o czym powiadamia się rodziców. 

14. Dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych tylko w celu tylko pilnego kontaktu z 

rodzicem lub opiekunem, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy. 

15. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; maja jednocześnie obowiązek szanowania pomieszczeń, przedmiotów i 

urządzeń. 

16. Należy przestrzegać przepisów BHP 

17. W czasie pandemii należy przestrzegać zaleceń ustalonych przez Ministra Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

      

 

VIII.  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY 

  

Jeśli zdarzy się wypadek uczniowi w świetlicy szkolnej w czasie zajęć lub podczas przerwy, każdy 

nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia natychmiast doprowadza poszkodowanego do gabinetu 

pielęgniarki, a w razie konieczności wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku, zawiadamia 

rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora szkoły o zajściu. Jeśli zachodzi potrzeba sam wzywa 

pogotowie ratunkowe lub pozostawia decyzję pielęgniarce szkolnej. 

Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin. 

Jeśli wypadek zdarzy się w godzinach popołudniowych, gdy nie ma Dyrekcji szkoły i pielęgniarki, 

nauczyciel sam podejmuje decyzję (np. o udzieleniu pierwszej przedmedycznej pomocy,  

o wezwaniu pogotowia, wezwaniu policji itp.), postępując zgodnie z zasadami bhp  

i obowiązującymi procedurami oraz informuje o tym Dyrektora szkoły (telefonicznie-korzystając 

ze swojego prywatnego telefonu). Bezwzględnie informuje o zajściu rodziców ucznia, który uległ 

wypadkowi. Wychowawca sporządza notatkę o przebiegu wypadku i przekazuje ją Dyrektorowi 

szkoły. 

W przypadku, kiedy wychowawca świetlicy poczuje się źle i nie będzie z nim innej osoby dorosłej 

(tylko uczniowie), informuje telefonicznie o swoim złym stanie Dyrekcję, która przysyła na 

świetlicę osobę, która zastąpi wychowawcę, tak aby ten mógł uzyskać pomoc medyczną. Gdyby 

taka sytuacja zaistniała w godzinach popołudniowych, gdy nie ma już Dyrekcji w szkole, wtedy 

wychowawca telefonicznie powiadamia pracowników obsługi, którzy przybędą na świetlicę i 

pomogą wychowawcy. 

 

 

 

 



IX.     ZAPISY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY  

                                                  W CZASIE EPIDEMII. 

 

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.  

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. Uczniów w świetlicy 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. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, 

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

skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. 

Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły 

5. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer 

telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

6. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. 

7. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym lub w tornistrze.  

8. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, 

pluszaków etc). 

 

 

 


