
Trąbki Wielkie dn. 01.09.2021r. 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W TRĄBKACH WIELKICH 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

 
I. Podstawowe zadania świetlicy 
1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, 
którzy  dłużej przebywają w szkole ze względu na: 
a) czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) 
b) inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki 
2. Organizowanie pomocy w nauce. 
3. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku. 
4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych. 
5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających  
na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 
6. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 
7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego. 
8. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 
oraz  dbałość o zachowanie zdrowia. 
9. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 
10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 
11. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym 
szkoły. 
II. Założenia organizacyjne 

1.Świetlica pracuje w godz. 6:30 do 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne  
i opiekuńcze w szkole. Natomiast w dni w których zajęć dydaktycznych nie będzie a będą tylko 
zajęcia opiekuńcze świetlica będzie czynna w godzinach od 6:30 do 16.30. Świetlica szkolna 
obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których rodzice pracują oraz dzieci oczekujące na odwozy 
autobusem szkolnym.  

2. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny  
z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny. 
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej punktualnego 
odbierania dzieci po skończonych zajęciach.  
4. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 uczniów na jednego nauczyciela. 
5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły 
 z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, oczekujące  
na autokar. 
6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

7. Kryteria rekrutacji do świetlicy szkolnej : 

- praca obojga rodziców (rodzice nie pozostający na urlopie macierzyńskim  
     i wychowawczym) (25 pkt.) 



-    dzieci wychowywane przez jednego z rodziców (5 pkt.) 

-    wielodzietność w rodzinie (10 pkt.) 

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja 
rekrutacyjno – kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny 
oraz  wychowawcy świetlicy. 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 
1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo – wychowawczego 
świetlicy opracowywanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne 
z Programem Wychowawczo  Profilaktycznym. 
2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 
3. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są wychowawcy świetlicy. 
4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone 
do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 
5. Rodzice w kwestionariuszu określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby 
upoważnione do odbioru. 
6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane  
do wychowawcy świetlicy w formie pisemnej. 
7. W przypadku braku informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy 
przed  zaplanowanym czasem. 
8. Uczniowie z klas 4-8 po dzwonku wychodzą na przerwę. 
9. Opuszczenie świetlicy związane z oddaleniem się ze szkoły wymaga pisemnej zgody 
rodziców. 
10. Zabronione jest oczekiwanie na autokar poza świetlicą. 
11. Należy zachować szczególne bezpieczeństwo podczas oczekiwania i wsiadania  
do autokaru szkolnego. 
 
IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy 
1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 
6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 
7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem  
i logopedą. 
 
V. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych 
Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do:  
1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy 
2. przestrzegania zasad współżycia w grupie 
3. odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych 
pracowników szkoły 
4. utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu 
5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy 



6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy 
7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie 
8. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę 
9. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach 
 
VI. Kary i nagrody wobec wychowanków  
Nagrody:  
1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre 
zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 
a. pochwały ustnej 
b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy 
c. dyplomu 
Kary: 
2. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika 
świetlicy przewidziane są następujące kary: 
a. upomnienie ustne 
b. ostrzeżenie w obecności grupy 
c. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania 
3. Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną 
ponoszą rodzice ucznia 
 
VII. Dokumentacja świetlicy 
1. Karta zapisu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie 
konieczności z rodziną dziecka. 
2. Regulamin świetlicy szkolnej. 
3. Roczny plan pracy świetlicy. 
4. Dziennik elektroniczny. 
 

VIII. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców  
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców/osoby upoważnione  
od obioru zgodnie z deklaracją rodziców złożoną we wniosku zapisu do świetlicy szkolnej.  
2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci  
  w świetlicy. 3. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia się do woźnej szkoły 
/lub do innego pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora/.  
4. Woźna szkoły, osobiście przekazuje wychowawcy świetlicy imię i nazwisko osoby 
odbierającej oraz imię i nazwisko odbieranego dziecka.  
5. Wychowawca świetlicy po stwierdzeniu, czy osoba odbierająca jest upoważniona    
do odbioru, kieruje dziecko do woźnej i rodzica/osoby upoważnionej.  
5. Świetlica wymaga pisemnych oświadczeń/upoważnień w przypadku zgody na samodzielne 
wyjście dziecka do domu oraz odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic we wniosku zapisu 
do świetlicy szkolnej.  
6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 
dziecko.  
 

 



IX. Procedura w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po godzinie 16:30 

1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek zostać z dzieckiem, aby sprawować opiekę 
nad  nim do wyjaśnienia sytuacji. 
2. Nauczyciel – wychowawca informuje dyrektora szkoły o sytuacji dziecka. 
3. Nauczyciel – wychowawca dzwoni do rodziców celem wyjaśnienia sytuacji. 
4. W rozmowie z rodzicami przedstawić konsekwencje wynikające z nagminnego 
niepunktualnego odbierania dziecka – np. wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu 
opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki, powiadomienie sądu 
rodzinnego (w przypadku częstego, powtarzającego się nieodbierania dziecka). 
5. Gdy dziecko po raz pierwszy zostanie odebrane po godz. 16.30, rodzic (opiekun lub 
upoważniona do odbioru ucznia osoba) podpisuje oświadczenie stwierdzające godzinę 
odbioru i potwierdzające zapoznanie się z procedurami związanymi z nieodebraniem dziecka 
ze świetlicy do godz. 16.30 oraz zobowiązanie do punktualnego odbioru dziecka. 
6. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godz. 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, kierownika świetlicy oraz stosowne organy (policja). 
7. W przypadku pięciokrotnego nieodebrania dziecka ze świetlicy po godzinie 16:30 dziecko 
zostaje skreślone z listy dzieci objętych opieką świetlicy. 
 
 

 

Procedura pobytu ucznia w świetlicy szkolnej z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny, zgodna wytycznymi GIS, MZ, 

MEN dla szkół podstawowych 

 

▪ Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych 

od rodziców.  

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem dystansu 

społecznego. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

Uczniowie z klas 4-8 oczekujący na autokar szkolny przebywają wraz z wychowawcą 

świetlicy w innej przydzielonej do tego sali. 

▪ Uczniowie, którzy objęci są opieką świetlicy wchodzą i wychodzą głównym wejściem 

oraz  przez szatnię. Uczniowie klas 1 – 3 przebierają się w swoich salach 



▪ Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Środki te umieszczone 

są  przy  drzwiach po obu stronach sali.  Uczniowie przed wejściem do sali dezynfekują ręce 

pod  nadzorem opiekuna.  

▪ Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/ wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach 

czasowych  w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

▪ Należy zwracać  uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie 

przed  jedzeniem, po skończonej toalecie, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu. 

▪ Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. Wprowadza 

ogólne zasady higieny, nadzoruje częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz  unikania dotykania oczu, ust i nosa. 

▪ Podczas wychodzenia grup wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia 

dzieciom ustawienia się jednego za drugim z zapewnieniem min 1,5m odległości od innych 

osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego 

wychodzenia z sali i z budynku szkoły z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu 

społecznego. Grupy udające się na świeże powietrze wychodzą drzwiami przy wejściu  

do biblioteki szkolnej. 

▪ Nauczyciel podczas pobytu na świeżym powietrzu ogranicza aktywności uczniów 

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. 

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

lub  zdezynfekować należy usunąć z sali, przybory do ćwiczeń piłki, skakanki itp. należy 

czyścić lub dezynfekować.  

▪ Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 korzystają z własnych pomocy i przyborów nie wymieniają 

się  nimi między sobą. 

▪ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 



▪ Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów  

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

▪ Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły 

lub  wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 1,5m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

▪ Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

▪ Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr 

dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

▪ Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

▪ Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 


