
                      Regulamin świetlicy szkolnej z aneksem COVID 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Statucie Szkoły 

 

1. Świetlica czynna jest w godz. 7.00 - 17.00 w dniach nauki szkolnej dla uczniów (z klas I – IV) potrzebujących 

opieki. W dniach zebrań i wywiadówek świetlica jest otwarta dłużej. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do 

punktualnego odbierania dzieci; spóźnienia odnotowywane będą w dziennikach zajęć. Częste przekraczanie 

ustalonych godzin stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników. Zobowiązuje się rodziców do 

telefonicznego powiadamiania o problemach z odebraniem dziecka (tel.012-633-62-24 wewn. 23).  

 

2. Zapisy do świetlicy odbywają się w pierwszym tygodniu września. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

rodziców samotnie wychowujących oraz obojga rodziców czynnie pracujących zawodowo.   
 

3. Karty zapisu - wypełnione i podpisane – należy złożyć w świetlicy w terminie do dwóch tygodni od zapisu. 

Rodzice zobowiązani są podać wszystkie telefony kontaktowe oraz na bieżąco informować o wszelkich zmianach 

numerów lub innych danych. 

 

4. W karcie zapisu dziecka do świetlicy należy bezwzględnie zgłosić wszelkie choroby, na które dziecko cierpi i 

związane z nimi zalecenia lekarskie.  

 

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców. W przypadku samodzielnego powrotu do domu lub odbierania 

przez inne osoby, rodzice są zobowiązani dostarczyć pisemne oświadczenia (w karcie lub dopięte do karty) 

odpowiednio: że biorą pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka ze szkoły i ustalają godzinę wyjścia 

lub podać nazwiska wszystkich możliwych osób upoważnionych do odbierania dziecka. W przypadku odbioru 

dziecka przez osobę niepełnoletnią obowiązuje osobne pisemne upoważnienie. Oświadczenia takie mogą być stałe 

- na cały rok szkolny lub na określone dni, dostarczane wg potrzeb. Przyjście opiekuna po dziecko jest 

jednoznaczne z odebraniem go ze świetlicy.  

 

6. Osoby upoważnione do odebrania dziecka muszą podpisać się na upoważnieniu. Przetwarzanie ich danych 

osobowych odbywać się będzie do końca roku szkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 

 

7. Dzieci zapisane do świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą i wsparcie dydaktyczne. Świetlica jest 

miejscem wypoczynku i nauki uczniów naszej szkoły, a także przestrzenią do nawiązywania relacji rówieśniczych. 

W ciągu dnia uczniowie odrabiają zadania domowe, mają czas na swobodne zabawy oraz uczestniczą w zabawach 

ruchowych na boisku. Rodzice powinni zadbać o odzież odpowiednią do pogody. Na terenie świetlicy obowiązuje 

obuwie zamienne. Przed i po południu dzieci biorą udział w organizowanych przez wychowawców zajęciach 

tematycznych, kołach zainteresowań i konkursach (wewnętrznych i pozaszkolnych). 

 

8. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia mu swojej obecności. 

Dzieci zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszać wychowawcom każde wyjście ze świetlicy 

lub boiska - jest to odnotowywane na liście obecności, przestrzegać norm kulturalnego zachowania, szanować 

wyposażenie świetlicy oraz przebierać obuwie przez cały rok szkolny.  Dziecko, które samodzielnie oddaliło się 

ze świetlicy - łamie regulamin szkoły/ świetlicy. W związku z tym każda taka sytuacja jest zgłaszana 

rodzicom/opiekunom i pedagogowi szkolnemu. 

 

9. Dzieci mogą wychodzić ze świetlicy na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne), na podstawie pisemnej informacji 

rodziców. Zapisu na kółka dokonują rodzice w drugiej połowie września oraz w miarę wolnych miejsc w trakcie 

roku szkolnego. 

 

10. Dzieci chodzące do świetlicy mogą korzystać ze stołówki. Obiady wydawane są w godzinach ustalonych przez 

dyrekcję szkoły. Opłata za obiady pobierana jest w stołówce szkolnej. 

 

11. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy proszeni są o wpłacanie ustalonej dobrowolnej kwoty, płatnej za 

semestr do końca października i marca lub za cały rok. Pieniądze te przeznaczane są na wyposażenie świetlicy, 

zakup napojów, artykułów dydaktycznych, higienicznych i drobnych upominków (nagrody w konkursach, 

Mikołaj, Dzień Dziecka). 

 

 



 

 

 

12. W świetlicy udostępniony jest dystrybutor z wodą mineralną. Dzieci powinny posiadać butelki, termosy itp. Na 

korytarzu znajduje się również kranik z wodą pitną, z którego dzieci mogą korzystać podczas pobytu w świetlicy, 

po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi, że w tym celu opuszczają salę.   

 

13. Obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, mp3, smartwatch itp.). Za 

przynoszone urządzenia wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. W razie konieczności powiadomienia 

Rodziców telefonuje się z sekretariatu szkoły. Nie będą respektowane telefoniczne prośby o zgodę na samodzielne 

wyjście dziecka lub odebranie przez inne niż upoważnione pisemnie osoby.  

 

14. Informacje o zachowaniu się dziecka są udzielane na bieżąco przy odbieraniu dziecka bądź wysyłane są przez 

dziennik elektroniczny. 

 

15. Rodzice proszeni są o współpracę z wychowawcami świetlicy (polegającą między innymi na dostarczaniu papieru 

do rysowania czy materiałów potrzebnych na poszczególne zajęcia, artykułów reklamowych itp.) 

 

16. W razie drastycznego i powtarzającego się łamania regulaminu obowiązującego w świetlicy oraz zachowań 

uczniów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, przy wyczerpaniu środków wychowawczych 

adekwatnych do sytuacji oraz braku współpracy w tym względzie z rodzicami, dziecko może być skreślone z listy 

uczestników zajęć świetlicowych. 

 

17. Za szkody materialne sprzętu świetlicowego wyrządzone przez dziecko celowo, mimo ostrzeżeń nauczyciela, 

odpowiadają rodzice.  

 

18. Dzieci mogą przynosić zabawki z domu (bezpieczne) wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zabronione jest 

używanie wszelkich zabawek imitujących broń. Jeżeli nauczyciel uzna, że dana zabawka stwarza zagrożenie, ma 

prawo odebrać ją dziecku i oddać rodzicowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIETLICY NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 

Szczególne zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii:  

 

1. Na terenie świetlicy obowiązują zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

 

2. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, u których nie występują objawy chorobowe, 

wskazujące na dolegliwości górnych dróg oddechowych. Wyjątek może stanowić alergia (należy powiadomić 

nauczyciela). W przypadku złego samopoczucia uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi.  

 

3. Rodzice przyprowadzając i odbierając dziecko nie wchodzą na teren szkoły, lecz oczekują w przedsionku. 

Odbiór dziecka ze świetlicy będzie możliwy za pośrednictwem p. woźnej, która telefonicznie będzie 

zawiadamiać wychowawców o fakcie przyjścia opiekuna. Z boiska rodzice i opiekunowie odbierają dziecko 

samodzielnie, z zachowaniem dystansu min. 2m od grupy. Jednorazowe pisemne upoważnienia do odebrania 

dziecka ze świetlicy powinny być rano zostawione na dyżurce. 

  

4. Uczniowie będą zobowiązani do mycia rąk zaraz po przyjściu do świetlicy oraz częstego mycia rąk w ciągu dnia, 

zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkami. Należy pamiętać o zasłanianiu ust łokciem 

podczas kichania i kaszlu, używaniu przede wszystkim własnych przyborów szkolnych, spożywaniu własnego 

jedzenia i picia oraz ograniczaniu bliskiego kontaktu z większą grupą uczniów.  

 

5. Wychowawczynie będą zwracać uwagę na zachowanie dystansu między dziećmi w grupach oraz o to, by dzieci 

nie przechodziły między grupami.  

 

6. Dzieci mogą przynosić do świetlicy tylko niezbędne przybory szkolne oraz jedzenie i odpowiednio dużą ilość 

picia. Do odwołania nie będzie można korzystać z dystrybutora z wodą mineralną oraz pitnika przy sali 

gimnastycznej. Obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek i przedmiotów z domu. 

 

7. Uczniowie, będą spędzać maksymalnie dużo czasu na świeżym powietrzu. Pomieszczenia świetlicowe będą 

wietrzone co godzinę, bez względu na pogodę.  

            Używane przez dzieci zabawki szkolne będą regularnie dezynfekowane. 

 

8. Obowiązkiem rodziców jest odbieranie telefonów ze szkoły, a w przypadku braku możliwości, pilne 

oddzwonienie.   

 

9. Zapisy będą odbywać się przy wejściu do szkoły od strony boiska. Składkę 40 zł za semestr (rodzeństwa 45zł) 

prosimy wpłacać na subkonto Rady Rodziców, przeznaczone tylko dla świetlicy. Nr konta 42 1020 2906 0000 

1602 0420 3410, w tytule koniecznie prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.  

 



10. Obiady dzieci będą jadły w czasie trwających w szkole lekcji wg harmonogramu ustalonego z nauczycielami 

klas I – III, tak aby w jadalni przebywały wyłącznie grupy ze świetlicy. 

 


