
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁĘBOKIEM.

 

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I-VIII, którzy ze 
względu na czas pracy swoich rodziców (prawnych opiekunów) lub innych 
okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole. W razie nagłej potrzeby 
istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy dzieci, które nie są zapisane, po 
uprzednim zgłoszeniu tego wychowawcy świetlicy.

2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie mają 
zabezpieczonego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.

3. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. Świetlica sprawuje opiekę 
wychowawczą od poniedziałku do piątku od 7.30 – 8.00 oraz po zakończeniu 
zajęć klas najmłodszych do godziny 15.30.

4. Kwalifikacji i przyjęć do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy na 
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców wskazani przez Dyrektora.

5. Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice (prawni opiekunowie) oraz 
osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) zaznaczonych w 
karcie przyjęcia do świetlicy lub jednorazowo na oświadczenie rodziców.

6. Dziecko musi być odebrane do zakończenia pracy świetlicy. W 
przypadku, kiedy po godzinach pracy świetlicy po dziecko nie zgłasza się rodzic
(prawny opiekun), upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna) osoba, 
wychowawca kontaktuje się z rodzicem (prawnym opiekunem) w celu 
uzyskania informacji o odbiorze dziecka.

7. Za nieodebrane dziecko  po skończonej pracy świetlicy odpowiadają 
rodzice (prawni opiekunowie).

8. W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice lub 
opiekunowie są zobowiązani do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności 
za powrót dziecka do domu. Bez oświadczenia dziecko nie może opuścić 
świetlicy.

9. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy w przypadku informacji słownej 
samego dziecka lub innej osoby.

10. Świetlica realizuje zadania w oparciu o Program Wychowawczo - 
Profilaktyczny Szkoły.



11. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo-opiekuńczej; 
roczny plan pracy, dziennik zajęć.

12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych.
 
 
 
PRAWA UCZNIA
  
Uczeń ma prawo do:
 

1. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych.
2. Właściwie zorganizowanej opieki.
3. Rozwijania swoich zainteresowań.
4. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracania się śmiało o pomoc

do wychowawcy.
5. Korzystania  z  pomocy  dydaktycznych,  gier,  sprzętu  audiowizualnego

będącego w wyposażeniu świetlicy.
6. Życzliwego traktowania.
7. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
8. Opieki wychowawczej.
9. Poszanowania godności osobistej.

 
 OBOWIĄZKI UCZNIA
 
Uczeń powinien:
 

1. Regularnie i obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach świetlicowych przed 
lekcjami lub po nich.

2. Zachowywać się nienagannie i należycie w czasie zajęć i po zajęciach w 
stosunku   do wychowawców  i kolegów.

3. Oszczędnie gospodarować  materiałami, szanować sprzęt i  pomoce, dbać 
o zachowanie ładu i porządku w świetlicy.

4. Nie powinien bez zezwolenia wychowawcy wychodzić ze świetlicy.
5. Dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
6. W stosunku do kolegów powinien pozostawać uczynny, miły i 

koleżeński.
7. Każde uszkodzenie ciała i sprzętu zgłaszać do wychowawcy.
8. Zachowywać się tak by nie przeszkadzać innym.
9. Opiekować się młodszymi kolegami i zawsze im pomagać.
10. Nie oddalać się od grupy w czasie spacerów i być zawsze w zasięgu 

wzroku wychowawcy podczas pobytu na boisku



 
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
 

1. Świetlica  zapewnia  dzieciom  zorganizowaną  opiekę  wychowawczą,
pomoc  w  nauce,  odpowiednie  warunki  do  rekreacji  i  rozwijania  swoich
zainteresowań.

2. Zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom przed i po lekcjach.
3. Do zadań świetlicy należy:

 stworzenie  warunków  do  nauki  własnej,  przyzwyczajenie  do
samodzielnej,

 organizowanie gier  i  zabaw ruchowych,  mających na celu prawidłowy
rozwój,

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 upowszechnienie  zasad  kultury  zdrowotnej,  kształtowanie  nawyków

higieny i czystości oraz dbałość o zdrowie,
 rozwijanie samodzielności i samorządności,
 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami powołanymi

do wspierania pracy wychowawczej.
    
REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

1. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu
2. Nie oddalamy się z sali oraz z boiska szkolnego bez wiedzy i zgody 

wychowawcy
3. Z każdym problemem i w każdej trudnej sytuacji zwracamy się śmiało o 

pomoc do wychowawcy
4. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili i życzliwi
5. Często używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję 

przepraszam
6. Mamy prawo być obserwatorami i nie uczestniczyć w zajęciach i 

zabawach o ile nie przeszkadzamy pozostałym dzieciom w grupie.
7. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku
8. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne;
 wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem
 po skończonej zabawie sprzątamy zabawki na wyznaczone miejsce.
9.Nie przynosimy do świetlicy zabawek dźwiękowych oraz wywołujących agresję, 
kłótnie i spory
11. Nie gramy w gry mające charakter gier hazardowych.
12. Nie korzystamy z telefonu i nie bawimy się nim



Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej w Głębokiem dotyczący zachowania

bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid-19

1.Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub izolacji. 

2.Zajecia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub innych salach 
dydaktycznych. 

3.Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie
dystansu społecznego oraz należy unikać częstej zmiany pomieszczeń. W sali 
gdzie nie można zachować dystansu ograniczone są zabawy i gry kontaktowe. 
W miarę możliwości organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

4.W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do 
wietrzenia sali 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w 
świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem nauczyciela. 

5.Obowiazują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk-przed przyjściem do 
świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i toalety, 
ochrona podczas kichania, kaszlu i unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 6.Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z 
innymi uczniami. Należy przynosić do szkoły tylko niezbędne rzeczy. 

7.Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które 
dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w 
przedsionku szkoły. Wchodzi w życie 01.09.2020 r. 

Utworzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


