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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Poniższy  regulamin  obowiązuje  w  świetlicy  działającej  w  Szkole  Podstawowej  z  Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 przy  Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, dalej zwaną Świetlicą
Szkolną.    

§1 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Świetlica Szkolna jest miejscem działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. Świetlica
prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.   

Do zadań Świetlicy  Szkolnej należy:  

1. Organizowanie  pomocy  w  nauce,  tworzenie  warunków  do  nauki  własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.  

2. Organizowanie  gier  i  zabaw  ruchowych  oraz  innych  form  kultury  fizycznej,
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.  

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.  
4. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki

oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.  
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości

oraz  dbanie  o  zachowanie  zdrowia,  zasad  bezpieczeństwa i  przestrzegania  obostrzeń
w świetlicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności zgodnie z nowymi
wytycznymi.

7. Współdziałanie  z  rodzicami  uczestników  i  nauczycielami  innych  świetlic,  a  w  miarę
potrzeby  z  placówkami  upowszechniania  kultury,  sportu  i  rekreacji  oraz  innymi
instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w szkole.  

  
§2 ORGANIZACJA I PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Ze  świetlicy  mogą  korzystać  uczniowie,  którzy  zostali  zakwalifikowani  według
obowiązujących kryteriów.  

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły (zgodnie z Regulaminem Naboru
obowiązującym od 1.09.2020r.).

3. Rodzice  przy  zapisie  dziecka  do  świetlicy  zobowiązani  są  do  rzetelnego  wypełnienia
„Karty  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy  szkolnej”  oraz  zapoznania  się  i  przestrzegania
Regulaminu.  

4. Świetlica jest czynna od 6.45 do 17.00.  
5. Do  świetlicy  może  uczęszczać  jedynie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych

sugerujących  chorobę  zakaźną.  Dzieci  przyprowadzane  i  odbierane  są  przez  osoby
zdrowe.

6. Rodzice  /  opiekunowie  mogą  wchodzić  z  dzieckiem  do  przestrzeni  wspólnej  z
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego
rodzica  z  dzieckiem/dziećmi  1,5m,  przy  czym  należy  rygorystycznie  przestrzegać
wszelkich środków ostrożności  (m. in.  osłona ust i  nowa, rękawiczki  jednorazowe lub
dezynfekcja  rąk).  Ze  względów  sanitarnych  rodzice  /  opiekunowie  proszeni  są  o  nie
wchodzenie do świetlicy.
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7. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie
przez  rodziców.  Każdorazowe  samodzielne  wyjście  dziecka  ze  świetlicy  wymaga
pisemnej zgody rodziców. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi świetlicy
o odebraniu dziecka bezpośrednio z zajęć dodatkowych.  

8. Rodzice/opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka
odebranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.   

9. Odpowiedzialność nauczyciela wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą
przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, aż do opuszczenia
świetlicy.  

10. Dziecko przebywające w świetlicy, które w tym czasie uczęszcza na zajęcia dodatkowe
jest zobowiązane do powrotu z tych zajęć do świetlicy. Rodzic nie może odebrać dziecka
z zajęć dodatkowych bez poinformowania nauczycieli świetlicy.

11. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet,
jeśli przebywają na terenie szkoły.  

12. Zgłoszenia  telefoniczne o  wyjściu  dziecka  ze  świetlicy  do  domu  lub  informujące  o
odbiorze dziecka przez inną nieupoważnioną osobę nie są respektowane.  

13. Rodzice obowiązani są odbierać terminowo dzieci ze świetlicy.   
14. TOK POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY W SYTUACJI GDY DZIECKO NIE ZOSTAŁO

ODEBRANE DO GODZ. 17.00 :  
A. Powiadomienie rodziców lub innych opiekunów wskazanych w karcie zapisu dziecka do

świetlicy szkolnej.  
B. W  sytuacji,  gdy  nauczyciel  nie  może  nawiązać  kontaktu  z  opiekunami  ,  nauczyciel

informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji:  
C. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  wezwania  policji,  której  zadaniem  będzie  ustalenie

pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki.  Do czasu
ustalenia w/w dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela ze szkoły i  funkcjonariusza
policji.  Po  ustaleniu  pobytu  opiekunów  policja  w  obecności  nauczyciela  przekazuje
ucznia opiekunowi/rodzicowi.  

D. W  sytuacji,  gdy  nauczyciel  skontaktował  się  z  rodzicami  lub  innym  opiekunem
wyznaczonym w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej:  

a) nauczyciel  informuje rodziców o fakcie nieodebrania ucznia ze  świetlicy szkolnej  z
prośbą o jak najszybsze odebranie dziecka  

b) gdy  taka  sytuacja  wystąpi  po  raz  pierwszy,  wzywa  się  rodzica  na  drugi  dzień  na
rozmowę , gdzie zostaje pouczony i spisuje się kontrakt (uzgodnienie) , w którym jest
zapisane,   co może się stać  z  dzieckiem w razie  kolejnego nieodebrania  dziecka w
wyznaczonym czasie .   

16. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
odbierającej  dziecko  wskazuje  na  spożycie  środków  odurzających  lub  zachowania
agresywne.  W  takim  przypadku  ma  obowiązek  zatrzymać  dziecko  w  świetlicy  do
wyjaśnienia  sprawy.  W  takich  okolicznościach  wychowawca  zobowiązany  jest
skontaktować się z drugim rodzicem lub osoba upoważniona do odebrania dziecka. W
przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem wychowawca świetlicy kontaktuje się z
komisariatem Policji . O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje dyrektora.  
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§3 ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Uczestnikiem  świetlicy  jest  każde  dziecko  zakwalifikowane  i  ujęte  w  ewidencji  świetlicy.
Dzieci uczęszczające do świetlicy zobowiązane są do przestrzegania „Świetlicowego ABC”:  

• Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pandemią.
• Po przyjściu do świetlicy dezynfekujemy ręce.
• Utrzymujemy dystans od swoich kolegów i koleżanek.
• Przynosimy do świetlicy swoje przybory. Nie wymieniamy się, nie pożyczamy innym. 
• Wszyscy jesteśmy gospodarzami świetlicy.  
• Dbamy o porządek i estetykę naszego pomieszczenia.  
• Świetlica  jest  miejscem  do  nauki,  zabawy,  wypoczynku  –  szanujemy  siebie

wzajemnie.  
• Przeciwstawiamy się agresji – wszelkie spory rozwiązujemy pokojowo.  
• Nie krzyczymy i nie bijemy się.  
• Nie biegamy po sali.  
• Nie wychodzimy bez pytania ze świetlicy.  
• Po gry i zabawki przychodzimy do wychowawcy świetlicy.
• Po skończonej zabawie oddajemy wychowawcy.
• Szanujemy gry, sprzęt świetlicowy, rzeczy własne i kolegów.  
• Dostosowujemy się do wymagań „czasu pracy”:  

 zachowujemy ciszę,  
 odrabiamy zadania domowe,
 bierzmy  aktywny  udział  w  zajęciach  prowadzonych  przez  nauczycieli

świetlicy,
 przestrzegamy zasad ustalonych według nowych obostrzeń.

• Po zajęciach sprzątamy swoje miejsce pracy i zgłaszamy to wychowawcy.
• Zobowiązujemy się do wypełniania poleceń  nauczycieli świetlicy.  
• Zachowujemy ostrożność w drodze do i ze świetlicy.  
• Jesteśmy grzeczni, uprzejmi i zdyscyplinowani w stosunku do nauczycieli.  
• Cechuje nas uprzejmość dla kolegów, opiekujemy się młodszymi i słabszymi, służymy

im zawsze pomocą.  
• Przestrzegamy zasad higieny osobistej i czystości odzieży.  

2. Nagminne  naruszanie  Regulaminu  Świetlicy  przez  ucznia  może  stanowić  podstawę  do
utworzenia zespołu interwencyjnego (na jego posiedzenie będą wzywaniu rodzice ucznia)
oraz obniżenia oceny z zachowania.  

  

§4 PRAWA UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Uczestnik świetlicy ma prawo do:  

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.  
2. Pomocy w odrabianiu zadań domowych i rozwiązywaniu problemów.  
3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.  
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4. Ciepłej i życzliwej atmosfery.  
5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.  
6. Poszanowania godności osobistej.  
7. Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.  
8. Wyrozumiałości i cierpliwości. 
9. Spędzania czasu w świetlicy w sposób bezpieczny i higieniczny. 

  

§5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Uczestnik świetlicy ma obowiązek:  

1. Przestrzegać regulaminu świetlicy.  
2. Przestrzegać zasad higieny i nowych obostrzeń sanitarnych.
3. Dbać o porządek i wystrój świetlicy, ład i porządek na stolikach.  
4. Szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy.  
5. Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym miejscu.  
6. Powieszeniu ubrań na wieszakach.  
7. Rozmawiania spokojnym głosem.  
8. Współpracy z całą grupą.  
9. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.  
10. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy, a także w  jadalni.  

  

§7 PRACOWNICY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.  
2. W/w pracownicy zatrudnieni są zgodnie z odrębnymi przepisami.  
3. Liczbę  w/w  pracowników  ustala  i  zatwierdza  w  planie  organizacyjnym  szkoły  organ

prowadzący szkołę.  

Traci moc Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 18/2017/2018 z dnia 13.12.2017r.
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