
Regulamin zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej                                           

im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach 

I. Cel i zadania zajęć świetlicowych. 

Świetlica prowadzi działalność na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 

z póź. zm.).                                                                                                                                         

Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Szczegółowe zadania świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych. 

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej                                  

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz stworzenia 

warunków do rozwijania własnych zainteresowań. 

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej 

postawy społeczno - moralnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od 

uzależnień i przemocy. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu (np. poprzez 

organizowanie gier  i zabaw ruchowych na boisku szkolnym). 

5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami celem 

rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych. 

6. Integracja społeczności szkolnej. 

II. Warunki korzystania z zajęć świetlicowych. 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa oznaczona 

jest innym kolorem. Do każdej grupy przypisane jest odpowiednie miejsce w sali 

świetlicowej. 



2. Grupa wychowawcza może liczyć maksymalnie 25 uczniów. Opiekunowie będą 

przypisani do poszczególnych grup w zależności od godzin pracy, w ciągu dnia mogą się 

zmieniać. 

3. W godzinach 6.30-8.00 oraz 16.00-17.00 grupy będą łączone. 

4. Uczniowie przychodzą do świetlicy przed zajęciami - przyprowadzani przez 

rodziców/opiekunów prawnych lub po skończonych zajęciach - przyprowadzani przez 

wychowawców klas. 

5. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie zobowiązani są do: 

a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz nie zakłócania spokoju innym, 

b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków, 

d) przestrzegania dyscypliny, 

e) dbania o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd pomieszczenia, 

f) szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych, 

g) całorocznej zmiany obuwia, 

h) zgłaszania nauczycielom wszystkich wyjść i nieobecności, 

i) spożywania posiłków i picia napoi wyłącznie siedząc przy stolikach,                                                      

j) korzystania wyłącznie z własnych przyborów i podręczników bądź z materiałów 

udostępnionych przez wychowawców świetlicy podczas prowadzenia zajęć,                                                      

k) zachowywania dystansu od kolegów/koleżanek oraz pracowników szkoły wynoszącego 

minimum 1,5 metra,  

l) nie używania sprzętu elektronicznego (tablet, telefon komórkowy, smartwatch) bez 

zgody wychowawcy świetlicy. 

6. Za uszkodzenie sprzętu, zabawek, gier znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy 

wynikłe z niewłaściwego zachowania ucznia, niestosowania się do zaleceń nauczycieli 

świetlicy, bądź celowego wandalizmu, odpowiedzialność finansową ponosić będą 

rodzice/prawni opiekunowie. 

7. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, a w szczególności Statutu Szkoły uczeń może 

być ukarany zgodnie z systemem nagród i kar zapisanym w Statucie Szkoły. 

III. Organizacja zajęć świetlicowych. 

1. Świetlica szkolna dla klas I-VIII jest czynna w godzinach 6.30 - 17.00. 



2. Zajęcia obejmują opieką uczniów szkoły podstawowej, których rodzice/opiekunowie 

prawni wypełnili kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz odpowiednie 

załączniki. 

3. Opieka wychowawcza w czasie zajęć jest bezpłatna. 

4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym świetlicy. 

5. Zajęcia świetlicowe realizowane są w oparciu o harmonogram zajęć, sporządzony                      

na początku każdego roku szkolnego i modyfikowany na początku drugiego półrocza. 

6.  Dokumentację realizacji godzin stanowi dziennik zajęć świetlicowych. 

7. Za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu (przybory szkolne, podręczniki, pudełka 

śniadaniowe, bidony itp.), świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania. 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego z zajęć świetlicowych. 

1. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo do: 

a) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

b) korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu lekcji, 

c) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

d) korzystania z pomocy dydaktycznych znajdujących się w świetlicy. 

2. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek: 

a) zapisać się na liście obecności u nauczyciela świetlicy, 

b) nienagannie zachowywać się wobec nauczycieli świetlicy oraz kolegów/koleżanek, 

c) słuchać poleceń i uwag nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi, 

d) zachowywać się cicho, grzecznie, kulturalnie i spokojnie, 

e) szanować sprzęt znajdujący się w świetlicy i korzystać z niego wg jego przeznaczenia, 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela, 

g) dbać o higienę osobistą, zwłaszcza o częste mycie rąk, ochronę podczas kichania                       

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

h) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem 

korzystać z przyborów, gier i urządzeń udostępnionych na czas zajęć. 



3. W świetlicy zabrania się: 

a) biegania w sali, 

b) przepychania i bicia kolegów/koleżanek, 

c) opuszczania sali bez powiadomienia nauczyciela, 

d) korzystania ze sprzętu elektronicznego bez zgody nauczyciela,                                                               

e) wymieniania się przyborami szkolnymi oraz jedzeniem i napojami między uczniami,   

f) przynoszenia przez uczniów niepotrzebnych przedmiotów (zabawek plastikowych, 

pluszaków, albumów kolekcjonerskich, klocków itp.),    

g) jedzenia i picia w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

h) używania wulgaryzmów. 

V. Zadania nauczyciela. 

1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa po skończonych lekcjach lub innych zajęciach,     

jednak nie dłużej niż określa to czas pracy świetlicy szkolnej. 

2. Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Organizowanie pomocy w nauce dla uczniów z problemami edukacyjnymi. 

4. Organizowanie innych zadań ujętych w Rozdziale I niniejszego regulaminu. 

5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci                           

do świetlicy. 

VI. Nagrody i kary. 

1. Nagrody: 

a) pochwała w dzienniczku: 

-za wzorową postawę, 

-za dbanie o porządek w świetlicy, 

-za aktywny udział w zajęciach świetlicowych, 

b) nagroda rzeczowa za zajęcie „I”, „II”, „III” miejsca w konkurach organizowanych 

w świetlicy. 

c) podniesienie oceny zachowania. 

2. Kary: 

a) uwaga słowna, 

b) 5 minut wykluczenia z zabawy, 



c) uwaga w dzienniczku, 

d) obniżenie oceny zachowania. 

VII. Zachowanie bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie/w izolacji                            

w warunkach domowych/w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Podczas wejścia do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie udostępnionym płynem 

do dezynfekcji rąk. 

4. Należy pamiętać o zachowywaniu zasad dystansu społecznego wynoszącego minimum 

1,5 metra. 

5. Nauczyciele wychowawcy świetlicy mają prawo do pomiaru temperatury ciała uczniów 

termometrem bezdotykowym (dezynfekowanym po użyciu w danej grupie 

wychowawczej). 

6. Nauczyciele wychowawcy świetlicy, którzy zaobserwują u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (38ºC lub 

wyżej), kaszel, katar, mają obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu             

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób,                         

a następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. Dziecko z wymienionymi powyżej objawami nie może 

wracać do domu autobusem szkolnym. 

7. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka                    

do świetlicy. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 



9. Świetlicę należy regularnie wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy, przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych 

przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji). 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać              

lub dezynfekować, zostaną usunięte ze świetlicy. 

11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć świetlicowych 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Zajęcia świetlicowe- w miarę możliwości oraz panujących warunków atmosferycznych-  

będą organizowane na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Sala będzie wietrzona (nie rzadziej, 

niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

15. Zarówno pracownicy szkoły, jak i jej uczniowie, powinni często myć ręce wodą                           

z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

16. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w świetlicy w wyznaczonych miejscach 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

17. W przypadku objęcia powiatu poznańskiego strefą czerwoną lub żółtą zagrożenia 

epidemicznego, pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy będą miały dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

VIII. Uwagi końcowe. 

1. Zasady zapisu na zajęcia świetlicowe: 

a) na zajęcia przyjmowani są uczniowie na podstawie karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej, 

b) wypełnioną kartę rodzice/opiekunowie prawni składają wyłącznie drogą mailową              



na podany adres świetlicy (swietlica@spkamionki.pl) do 6 września w pierwszym 

półroczu oraz w ciągu tygodnia od rozpoczęcia nauki w drugim półroczu. W związku z 

zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju- złożenie deklaracji drogą mailową wiąże się 

z wyrażeniem zgody na zawarte w niej oświadczenia (w przypadku, jeśli rodzic/opiekun 

prawny nie posiada wiarygodnego podpisu elektronicznego). 

2. Zasady przychodzenia i wychodzenia z zajęć świetlicowych: 

a) uczniowie wchodząc do świetlicy szkolnej zgłaszają się do wychowawcy w celu 

zapisania ich na listę obecności, 

b) uczniowie, po zapisaniu się na listę mogą rozpocząć cichą zabawę w świetlicy,                        

w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu w sali, 

c) uczniowie z klas I-III korzystający z dowozów do domu po zakończonych lekcjach 

(czyli z autobusów o godzinie 12.30, 13.10 i 16.30), są odprowadzani przez nauczycieli 

świetlicy oraz nauczyciela dyżurującego do opiekuna dowozów; dzieci z klas IV-VIII 

mogą opuszczać świetlicę samodzielnie i o wyznaczonej godzinie udać się na przystanek 

autobusowy, 

d) rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek 

osobistego przyprowadzenia i oddania dziecka z klas I-III pod opiekę nauczyciela 

świetlicy w godzinach porannych oraz odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej                        

(w przypadku niekorzystania z dowozów); za dziecko, które zostało przyprowadzone                 

do szkoły, ale nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej odpowiedzialność ponoszą rodzice,  

e) rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek 

potwierdzić odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej dokonując własnoręcznego podpisu                   

na liście obecności – dokumentacja świetlicy, 

f) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione 

pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych; upoważnienie powinno być pisemne         

oraz zawierać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez 

rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy (karta zgłoszenia dziecka                  

do świetlicy) - honorowane nie będą upoważnienia telefoniczne, 

g) o zmianach dotyczących odbioru dziecka ze świetlicy należy pisemnie powiadomić 

nauczycieli świetlicy; zgoda taka musi zawierać datę i czytelny podpis, 

h) w przypadku zgłoszenia się po ucznia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby 

upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek, dziecko nie 

będzie oddane pod jej opiekę, 

i) w przypadku zastrzeżenia jednego z rodziców w sprawie zakazu odbierania dziecka                 

ze świetlicy przez drugiego rodzica wymagane jest przedstawienie wyroku sądowego, 
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j) rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy do godziny 

jej zamknięcia – godziny 17.00 (w przypadku niekorzystania z dowozów), jednak powinni 

przestrzegać godzin zdeklarowanych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, 

k) rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę, 

l) w przypadku pisemnie wyrażonej woli rodziców/opiekunów prawnych na samodzielny 

powrót dziecka do domu należy wskazać konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić 

świetlicę – po opuszczeniu przez dziecko świetlicy odpowiedzialność za nie ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni; samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wtedy,      

gdy ukończyło ono 7 lat; w przypadku odbierania dziecka przez starsze rodzeństwo, 

dziecko starsze musi mieć ukończone 10 lat, 

m) nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez 

nauczycieli świetlicy przed godziną 6.30 i po godzinie 17.00, 

n) rodzice, opiekunowie prawni, w chwili pojawienia się w szkole - zobowiązani są do 

niezwłocznego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. Zasady zwolnień z zajęć świetlicowych: 

a) wychowankowie z zajęć świetlicowych zwalniani są na zajęcia dodatkowe odbywające 

się na terenie szkoły, tylko na pisemny wniosek rodziców zawierający dzień i godziny,               

w których te zajęcia się odbywają, 

b) w przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane na zajęcia świetlicowe po 

lekcjach lub zajęciach dodatkowych, zgłaszają ten fakt u nauczycieli świetlicy. 

4. Za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie szkoły (np. boiska szkolnego) po 

zakończeniu zajęć świetlicowych odpowiada rodzic. 

5. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii lub na basen muszą posiadać złożone karty 

zgłoszenia do świetlicy. 

6. W przypadku, gdy dziecko nie zostało odebrane ze świetlicy do godziny 17:00: 

a) wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, 

b) ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, jednak nie przekraczający 15 minut. 

c) każdorazowe spóźnienie zostaje odnotowane przez wychowawców świetlicy                            

w zeszycie spóźnień, gdzie rodzic zobowiązany jest do złożenia podpisu potwierdzającego 

zaistniałą sytuację. 

d) gdy taka sytuacja powtarza się, rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego 



nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom, czyli policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109). 

e) w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami 

dziecka, informuje on wicedyrektora, a następnie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 

f) nauczyciel zobowiązany jest do wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu 

opiekunów pranych ucznia i zapewniania mu dalszej opieki- do czasu ustalenia miejsca 

pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji; po ustaleniu 

miejsca pobytu opiekunów policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicowi/ 

opiekunowi prawnemu.  

g) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/ 

opiekunów prawnych, dziecko przekazywane jest policji w celu zapewnienia opieki przez 

właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.   


