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Regulamin świetlicy szkolnej 
w związku z pandemią Covid-19 

 

Postawa prawna: 

1. art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 
r. poz.1082 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2019, poz.465) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1664) 

4. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2020 r., poz.1604). 

5. Wytyczne ME i N, MZ i GIS dla szkół podstawowych – od 1 września 2021 r. 
6. Statut Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. 
2. Świetlica realizuje istotne cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści 

działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie 
profilaktyczno-wychowawczym szkoły. 

3. Podstawą zadań realizowanych w świetlicy są roczny plan pracy i tygodniowy rozkład  
zajęć opracowywane w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

4.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka. 

 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy 

1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, wspomaganie procesu 
edukacyjnego oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Do zadań świetlicy należy: 
1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do własnej pracy; 
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 
3) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 
4)  tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa; 
6) rozwijanie samodzielności i samorządności; 
7) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 
8) pomoc w organizacji dożywiania w stołówce szkolnej. 

 

§ 3 

Organizacja świetlicy 

1. Świetlica zorganizowana jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

2. W świetlicy mogą przebywać: 
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1) uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z klas IV-VIII, 

2) uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na zajęcia pozalekcyjne zorganizowane na 

terenie szkoły, 

3) uczniowie danej klasy, skierowani przez dyrekcję szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. 

gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego  

nauczyciela. 

3. Liczba uczniów mogących korzystać ze świetlicy jest ograniczona i zależy od obsady 

kadrowej oraz warunków lokalowych. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Pod opieką jednego 

nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

5. Świetlica dysponuje czteroma pomieszczeniami: 

1) sala dla uczniów klas I, 

2) sala dla uczniów klas II, 

3) sala dla uczniów klas III, 

4) salka dydaktyczna. 

6. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-17.00. 

7. Uczniowie są odbierani ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione. 

8. Uczniowie uczęszczający do świetlicy powinni być odbierani przez upoważnione osoby 

do godziny 17.00. W przypadku powtarzających się spóźnień następuje skreślenie ucznia 

z listy wychowanków świetlicy. 

9.  Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat mogą opuszczać świetlicę samodzielnie  

na pisemną zgodę rodziców. 

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość korzystania z obiadów  

w stołówce szkolnej. 

§ 4 

Rekrutacja do świetlicy 

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice 

pracują i nie mogą zapewnić opieki dzieciom ze względu na swój czas pracy. 

2. Rekrutację uczniów do świetlicy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Rekrutacja odbywa się na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, który 

należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy. Każda zmiana informacji podanych 

we wniosku wymaga formy pisemnej. 

4. Termin składania wniosków na kolejny rok szkolny oraz termin ogłoszenia listy uczniów 

przyjętych do świetlicy ustala dyrektor szkoły. Terminy rekrutacji do świetlicy związane są 

z terminami rekrutacji do szkoły podstawowej. 

 

§ 5 

Wychowawcy świetlicy 

1. Wychowawcy świetlicy: 

1) odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków od momentu przyprowadzenia ich do 

świetlicy przez opiekunów do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji 

od momentu przyprowadzenia ich przez nauczycieli do czasu przekazania dzieci 

opiekunom; 

2) wietrzą sale raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej, w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji; 
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3) opracowują plany pracy świetlicy; 

4) przygotowują pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć; 

5) organizują pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz wspierają proces dydaktyczny; 

6) prowadzą zajęcia wychowawcze i dydaktyczne z dziećmi według ustalonego planu; 

7) pełnią dyżury w stołówce szkolnej podczas wydawania obiadów; 

8) współpracują z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem. 

 

§ 6 

Wychowankowie świetlicy 

1. Uczeń przed wejściem do świetlicy jest zobowiązany umyć ręce, następnie zgłosić 

wychowawcy swoje przyjście, zdjąć maseczkę zasłaniającą nos i usta. 

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 

2) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji; 

3) korzystania z organizowanych form dożywiania. 

3. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym; 

2) częstego mycia rąk (szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, przed wyjściem do domu). 

3) zgłaszania wychowawcy zamiaru opuszczenia świetlicy; 

4) korzystania z własnych przyborów szkolnych (uczniowie nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą); 

5) szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; 

6) dbania o porządek i wystrój świetlicy; 

7) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych; 

8) respektowania poleceń wychowawcy świetlicy. 

4. W przypadku drastycznego nieprzestrzegania zasad zachowania się w świetlicy uczeń 

może być usunięty ze świetlicy czasowo lub na stałe. Decyzję o karnym usunięciu dziecka 

ze świetlicy podejmuje dyrektor szkoły. 
 

§ 7 

Współpraca z rodzicami 

1. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami polega na informowania o: 

1) przebiegu pracy świetlicy; 

2) zachowaniu i samopoczuciu dziecka w czasie pobytu w świetlicy; 

3) osiągnięciach dziecka. 

2. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do stałego kontaktu  

z wychowawcami świetlicy. 

3. Rodzice wyposażają dzieci w strój (odzież oraz obuwie dostosowane do warunków 

atmosferycznych) do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu. 

4. Rodzice dobrowolnie wnoszą opłatę przeznaczoną na materiały papiernicze, plastyczne, 

gry dydaktyczne, upominki i nagrody dla uczestników konkursów świetlicowych. 

Wysokość opłaty na dany rok szkolny ustala zespół wychowawców świetlicy. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
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Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 


