
Załącznik nr 2

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZE.

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania  szkoły ze szczególnym  uwzględnieniem treści  i  działań  zawartych  w programie
wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

2. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.

3. Do zadań świetlicy należy:
– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed i po 
lekcjach,
– rozwijanie zainteresowań i aktywności artystycznej,
– kształtowanie świadomej dyscypliny, współdziałania w grupie,
– rozwijanie samodzielności i samorządności,
– kultywowanie tradycji narodowych, ludowych religijnych,
– kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego      
zachowania się,
– pomoc uczniom w nauce.

4. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia  wychowawczo-opiekuńcze w grupach świetlicowych.

5.  Świetlica  realizuje  swoje  zadania  według  rocznego  planu  pracy  wychowawczej
i opiekuńczej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.

Założenia organizacyjne:

1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę podczas dyżuru porannego od godz. 06.30
-08.00, w uzasadnionych przypadkach od godz. 8.00 do 11.30 oraz po zajęciach szkolnych
w godzinach 11.30 - 16.30.

2.  Przyjmowanie  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  się  corocznie  na  podstawie  pisemnego
zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka oraz
dostarczenia aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.

3. Karty zgłoszeń przyjmowane są przez cały rok szkolny wg potrzeb rodziców.

4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający 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).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania  w  przestrzeni  wspólnej  szkoły  oraz  w  przestrzeni  publicznej  –  zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.



6.  Rodzic/prawny  opiekun  zobowiązany  jest  do  osobistego  przyprowadzenia  dziecka  na
świetlicę oraz jego odbioru w godzinach pracy świetlicy.

7. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku:
- samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
- odbieraniu dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

8.  Osoby  upoważnione  do  jednorazowego  odbioru  dziecka  ze  świetlicy  przedstawiają
wychowawcy świetlicy upoważnienie oraz dokument potwierdzający tożsamość.

9. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

10. Grupa  wychowawcza składa się ze stałych uczestników.

11. Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków będą spożywać obiad pod
opieką  nauczyciela  -  wychowawcy  lub  nauczyciela  świetlicy  w  stołówce  szkolnej.  Przed
posiłkiem konieczne jest umycie rąk wadą i mydłem.

12. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I - III do
świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. Uczniowie z klas IV -
VIII wychodzą na zajęcia dodatkowe samodzielnie na podstawie pisemnej zgody rodziców.
Prowadzący zajęcia bierze pod opiekę i ponosi  odpowiedzialność za dziecko uczestniczące
w zajęciach, a jeśli  odbywają się one w porze obiadu, zobowiązany jest do przyprowadzenia
dziecka na obiad.

13. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które:
1)  odbiera po skończonych zajęciach z sal lekcyjnych, 
2)  zostały przyprowadzone do świetlicy,
3)  zgłosiły się do niej samodzielnie. 

Podczas  przeprowadzania  dzieci  przez  przestrzenie  wspólne  szkoły  obowiązuje  nakaz
zasłaniania ust i nosa. W miarę możliwości należy zadbać o zachowanie dystansu podczas
zabaw grupowych.

14.  Świetlicę  należy wietrzyć  (nie  rzadziej  niż  co godzinę w trakcie przebywania  dzieci
w świetlicy),  w  tym  w  szczególności  przed  przyjęciem  dzieci  oraz  po  przeprowadzeniu
dezynfekcji.

15. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za
zgodą nauczyciela.

16.  Każda  zmiana  decyzji  rodziców/prawnych  opiekunów,  dotycząca  pobytu  dziecka
w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

17. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących
bezpieczeństwa,  kulturalnego  zachowania  się  oraz  szanowania  sprzętu  stanowiącego
wyposażenie świetlicy (szkoły).  Za szkody wyrządzone przez dzieci  odpowiadają  rodzice.
Z uwagi na stan epidemii należy szczególnie zadbać o zachowanie zasad higieny.

18.  Jeśli  dziecko  nie  zostanie  odebrane  ze  świetlicy  o  godz.  16.30  wychowawca  ma
obowiązek:
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1) zadzwonić do rodziców (opiekunów) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i opiekować
się dzieckiem do godz. 16.45;

2) gdy dziecko po raz pierwszy zostanie odebrane po godzinie 16.30 rodzic (opiekun lub
upoważniona osoba) podpisuje oświadczenie stwierdzające godzinę odbioru i potwierdzające
zapoznanie  z  procedurami  związanymi  z  nieodebraniem dziecka  ze  świetlicy  do  godziny
16.30 oraz zobowiązanie do punktualnego odbioru dziecka;

3)  jeżeli dziecko nie zostało odebrane do goz.16.30, a nie można nawiązać kontaktu z jego
rodzicami (opiekunami) lub jeśli sytuacja taka zdarza się nie po raz pierwszy, wychowawca
powiadamia dyrektora szkoły oraz stosowne organy (policja).

19.  Uczeń  szkoły,  który  nie  uczęszcza  do  świetlicy,  może  być  objęty  jej  opieką
w uzasadnionych przypadkach losowych za zgodą dyrektora.

20. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

3


