REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PSZOWIE

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym
Szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany
przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w
szkole.
5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z
uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich
możliwości psychofizycznych.
§ 2.
Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce,
c) warunki do nauki własnej,
d) kulturalną rozrywkę i zabawę,
e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
f) rozwój zainteresowań oraz zdolności,
g) stymulowanie postawy twórczej,
h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.
2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
j) rozwijanie samodzielności i aktywności,
k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a
także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
§ 3.
Założenia organizacyjne
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 16.00.
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizują wychowawcy świetlicy szkolnej.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących
w szkole, które wypełniają rodzice.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie
powinna przekraczać 25 osób.
6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia
lekcyjne,
c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. z religii

§ 4.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na
wyposażeniu świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f) respektowania poleceń nauczyciela,
g) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
h) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
j) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
§ 5.
Nagrody i kary
Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.

2. Pochwała przekazana opiekunom.
3. Pochwała dyrektora szkoły.
Stosowane kary to:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
3. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.
§ 6.
Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu
dziecka do świetlicy.
2. Rozmowy telefoniczne.
3. Pisemne informacje w dzienniczku elektronicznym ucznia.
§ 7.
Dokumentacja świetlicy
1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Dziennik zajęć w dzienniku elektronicznym.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
§ 9.
Zadania wychowawcy świetlicy
1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu.
6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w
pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość
o zachowanie zdrowia z pielęgniarką szkolną.
10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
11. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
12. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
13. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do
świetlicy.
14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i
wychowawcę ucznia.
§ 10.
Wyposażenie świetlicy
1. Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały
umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) sprzęt audiowizualny,
b) przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,
c) czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
d) sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
§ 11.
Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/opiekunów prawnych, składanego corocznie.
2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni
w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić
dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
3. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy, na spotkaniach organizacyjnych klas
pierwszych i czwartych bądź bezpośrednio ze szkolnej strony internetowej.
4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej
u wychowawcy grupy.
5. Dzieci, oczekujące wyłącznie na zajęcia dodatkowe i uczniowie, którzy nie chodzą na
lekcji religii także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy.

§ 12.
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez
rodziców/opiekunów prawnych.
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez
rodziców/opiekunów prawnych - do/z sali świetlicowej.
2. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy
świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć lekcyjnych czy dodatkowych.
3. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru, na prośbę wychowawcy, zobowiązane są do
okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu
tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy
wydania dziecka.
4. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów
prawnych, w oświadczeniu . W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w
oświadczeniu, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane w zeszycie
ucznia) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające informacje: - imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru seria i numer dowodu osobistego data, określenie, czy
upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu.
5. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy, może po uprzednim
kontakcie telefonicznym z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę
wskazaną przez rodzica – po podaniu przez osobę upoważnioną hasła bezpieczeństwa
znanego wyłącznie rodzicowi i wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest napisać
oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.
6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do
domu, określić godzinę wyjścia ze świetlicy. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym
deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
7. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie
w sytuacji gdy: dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera
ma ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że
ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich dzieci.
dziecko przebywające w świetlicy które nie ukończyło 7 r. ż może zostać odebrane przez
osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. ż – także w wyniku pisemnego oświadczenia rodziców.
8. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na
pisemną prośbę rodziców.

§ 13.
Procedury rekomendowane przez GIS i MEN
w sprawie organizacji zajęć w świetlicy szkolnej w trakcie pandemii
1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej ma Rodzic pracujący i samotnie
wychowujący dziecko lub pracujący oboje Rodziców.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy 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.
4. Przy wejściu do świetlicy należy obowiązkowo dezynfekowa
ręce.
5. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze świetlicy mogą wchodzić do
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c)

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Rodzic powinien w zgłoszeniu do świetlicy szkolnej podać numery telefonów do obojga
Rodziców jak również telefony do zakładu pracy, by zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej
komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
7. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( odrębne pomieszczenie świetlicy) lub wyznaczonym
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy).

12. Zajęcia w świetlicy odbywać się będą przy stolikach z zachowaniem dystansu od innych
dzieci.
13. Przed skorzystaniem z gier wspólnych uczeń musi zdezynfekować ręce.
§ 14.
STOŁÓWKA SZKOLNA
1. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniając prawidłowe warunki
sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków - spożywanie przy stolikach z
rówieśnikami z danej klasy i na jednym poziomie. Po zmianowym spożyciu posiłków
następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są przez kucharki w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu, a następnie wyparzane w temperaturze min. 60°C.
4. W stołówce nie będzie samoobsługi. Dania i produkty podawane będą przez osobę do tego
wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

