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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

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

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji a także rozwijaniu 

zainteresowań.  

2. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych im uczniów, koordynują ich 

udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli lub osoby 

niezatrudnione przez szkołę, odprawiają uczniów na szkolny autobus, prowadzą dziennik zajęć 

świetlicowych oraz realizują program świetlicy na dany rok szkolny. 

3. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i uczniów z klas 0-3, a Klub 4-8 – dla uczniów klas 4-8. 

Jeśli poniżej nie zostało wyszczególnione, „świetlica” oznacza zarówno świetlicę klas 0-3, jak i 4-

8. 

4. Uczniowie klas 0-3 po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy, o ile nie mają zgody 

rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły lub nie zostaną przez nich odebrani ze szkoły. 

5. Uczniowie klas 4-8 po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy, o ile nie opuszczają szkoły. 

6. Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez pozwolenia wychowawcy świetlicy. 

7. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania lekcji. 

8. Starsi uczniowie mają obowiązek pomagać słabszym i młodszym kolegom oraz stwarzać 

atmosferę życzliwości. 

9. W świetlicy obowiązują zasady kulturalnego zachowania, uczniowie mają obowiązek dbać o ład i 

porządek. 

10. Świetlica klas 0-3 czynna jest codziennie w godz. 14.25 – 18.00, a klub klas 4-8 w godz. 14:45-

17.00. 

 
 

Rozdział II 
Opuszczanie świetlicy przez uczniów 

 
11. Ucznia ze świetlicy klas 0-3 mogą odebrać jego rodzice lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona, nie młodsza jednak niż 12-letnia. Odbiór dziecka ww. osoby kwitują odręcznym 

podpisem. 

 

12. Uczeń z klas 4-8 może opuścić świetlicę samodzielnie, o ile jego rodzice nie postanowili inaczej. 

Uczniowie kwitują swoje wyjście ze szkoły podpisem na liście u pracownika ochrony. 

 

13. Jeśli rodzice danego ucznia z klas 5-8 złożyli oświadczenie na szkolnym formularzu, z którego 

wynika, że nie może samodzielnie opuścić szkoły,  takiego ucznia – za pokwitowaniem – odbierają 

rodzice lub osoba wskazana przez nich w ww. formularzu. 

 

14. Uczeń przebywający w świetlicy, który ma prawo samodzielnie opuszczać szkołę, każdorazowo 

musi zgłaszać nauczycielowi świetlicy chęć opuszczenia szkoły. 
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15. Nieodebranie dziecka przez rodziców do godziny 18.00 skutkuje naliczeniem opłaty w kwocie 50 

zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę (z wyjątkiem dni, w których odbywają się zebrania i dni 

otwarte dla rodziców).  

16. Nauczyciel może na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna pozostawić 

dziecko po godz. 18.00 pod opieką pracownika ochrony, o ile nie będzie mógł zostać w pracy po godz. 

18.00. 

 

Rozdział III 

Zasady funkcjonowania świetlicy w warunkach pandemii koronawirusa 

 
 
17. Na zajęciach świetlicowych obowiązują zasady bezpieczeństwa opisane w rozdziałach I-III, VI 
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w warunkach pandemii koronawirusa. 

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń 

oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych. Kierownik świetlicy ustala przydział 

oddziałów do sal i wychowawców świetlicy.  

19. W miarę możliwości często są organizowane zajęcia na świeżym powietrzu. 

20. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali  

co najmniej raz na godzinę. Pomieszczenia świetlicowe są również wietrzone przed rozpoczęciem 

zajęć oraz po ich zakończeniu. 

21. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać ze sobą zabawek, 

w tym pluszaków itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z 

innymi uczniami. 

22. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

Według potrzeb, nauczyciel dokonuje dezynfekcji stolików i krzeseł oraz zabawek i sprzętów. 

23. Opiekunowie uczniów nie przychodzą bezpośrednio do sali świetlicy po odbiór dzieci. 

Opiekunowie dzieci kl. 0-3 zgłaszają wychowawcom świetlicy chęć ich odebrania  przy 

stanowisku w holu głównym.  

Opiekunowie uczniów z klas 4-8 zgłaszają chęć ich odebrania pracownikowi ochrony lub 

dzwoniąc na nr telefonu świetlicy (509 379 955).  

Opiekun może również zadzwonić bezpośrednio do swojego dziecka pod warunkiem, że ma ono 

prawo do samodzielnego opuszczanie szkoły. 

24.  Podczas przejścia ze świetlicy do autobusu szkolnego zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są 

zobowiązani do osłonięcia nosa i ust maseczką. Kierownik świetlicy wyznacza wychowawców 

świetlicy odpowiedzialnych za uczniów podróżujących poszczególnymi trasami autobusu. 

 
Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły Kazimierz Stankiewicz 


