
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

z oddziałami szpitalnymi 

im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego  

w Gnieźnie 

 

§ 1. 

CELE 

1. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, 

odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, rozwijania zainteresowań, 

zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.  

2. Cele szczegółowe: 

1) Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej pracy w zespole. 

2) Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

3) Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć. 

4) Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności 

artystycznej. 

5) Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny. 

6) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

7) Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną. 

8) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne. 

9) Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz 

szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.  

10) Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły. 

11) Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie – tradycje, obrzędy. 

12) Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

13) Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia. 

§ 2. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Wszystkie osoby przebywające w świetlicy zobowiązane są do przestrzegania 

„REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego  

w Gnieźnie” 

2. Do świetlicy przyjmuje się: 

1) uczniów klas I – VI, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin 

niepełnych i wielodzietnych, 

2) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii  

i wychowania fizycznego, 

3) objęci opieką zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela lub oczekujący na zajęcia lekcyjne. 

3. Na terenie świetlicy dzieci mogą spożywać ciepłe posiłki. 

4. Zajęcia odbywają się w grupach, których liczebność nie może przekroczyć  25 uczniów. 



5. Przyjmowanie uczniów odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

(opiekunów prawnych) dziecka na stosownym druku (karta zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej). 

6. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 7:00 – 16:00. 

7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz 

przedstawionego do zaopiniowania Radzie Rodziców. 

8. Uczniowie przebywający na świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł 

zachowania się na świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy 

klasy oraz rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka. 
 

§ 3. 

DOKUMENTACJA 

1. Prowadzi się następującą dokumentację pracy świetlicy szkolnej: 

1) Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej. 

2) Dziennik zajęć. 

3) Ramowy rozkład dnia. 

2. Dokumentacje wymienioną w ust. 1 zobowiązani są przygotować i prowadzić 

nauczyciele przydzieleni do zajęć w świetlicy. 
 

§ 4. 

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY 

1. Do grup przydzielani są uczniowie równi wiekowo. 

2. Tworzone są również grupy zróżnicowane wiekowo ze względu na czas przebywania  

w świetlicy zadeklarowany przez rodziców. 
 

§ 5. 

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Wchodząc do świetlicy witamy się. 

2. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją 

obecność wychowawcy. 

3. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je  

w korytarzu). 

4. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

5. Bawimy się wspólnie i grzecznie. 

6. Nie biegamy po sali. 

7. W stosunku do siebie nawzajem pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi  

i uprzejmi. 

8. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, 

przepraszam. 

9. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku. 

10. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela. 

11. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje. 

12. Z komputerów korzystamy za zgodą wychowawcy. 
 
 
 
 
 



§ 6. 

UREGULOWANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz 

wszelkie zmiany z tym związane rodzice zobowiązani są przekazywać pisemnie.  

W szczególności dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy. 

2. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń należy 

dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa 

sytuacja, czy też zmiana na stałe. 

3. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, wpisywaniu właściwych 

dat  

i dokładnej godziny – w szczególności w przypadku samodzielnych wyjść dziecka do 

domu lub wyjść na dodatkowe zajęcia. 

4. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi 

przebywało w świetlicy konieczne jest również wypełnienie stosownego oświadczenia. 

5. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną, ani w przypadku 

informacji słownej samego dziecka lub innej osoby. 
 

§ 7. 

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać tylko uczeń zdrowy: bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w  izolacji domowej. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne (np. pomieszczenie sali gimnastycznej, klasy 

szkolne). 

2a. Rodzice dziecka korzystającego ze świetlicy szkolnej maja obowiązek zaopatrzyć go  

w indywidualną osłonę nosa i ust. 

3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu.  

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

najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy  

w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

4a. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą  

z mydłem. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, 

przed posiłkiem oraz po powrocie  z boiska, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Poza salą w częściach wspólnych  uczniowie noszą 

maseczki.   

6. Uczniowie posiadają własne  przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi 

uczniami. Nie należy przynosić przedmiotów zbędnych (zabawki, pluszaki).   

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

zdezynfekować. Wyznaczony pracownik szkoły dokonuje  codziennie dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, klamek, powierzchni podłogowych, oraz sprzętu 

sportowego 

8. Do świetlicy szkolnej uczniowie wchodzą sami bez rodziców. 

9. Rodzice odbierają dzieci zgłaszając ten fakt przez wideodomofon i czekając na dziecko 

przed bramą szkoły. 



9a. Korzystanie z posiłków odbywa się w tych samych grupach i w wyznaczonym czasie,  

z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej  

1,5 m. 

9b. Po każdej zmianie przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów i poręczy 

krzeseł. 

10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się  

telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.   
 


