
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Chorzowie 

 

Podstawa prawnaart. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ).                                                     

art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.  poz.  59).                                                                                   
Ustawa Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r,poz 1260) art. 43 ust 1. 

 

 I. Postanowienia ogólne                                                                                                                                  

1.Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele                  
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 
przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. 

2.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego                    
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły. 

3.Regulamin świetlicy opracowywany jest  przez wychowawców świetlicy na początku 
każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do 
akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po lekcjach, uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci , a także możliwości psychofizyczne. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:                                                                           

1.Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa   przed lekcjami i po lekcjach.   

2.Organizowanie zajęć w grupie, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do 

samodzielnej pracy umysłowej.  

3. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe (w pomieszczeniach 

i na powietrzu) mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego.                                          

4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.   

5.Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu wolnego.                                                       

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystość oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia.   

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także psychologiem i 

pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 



 
 
 

III. Założenia organizacyjne 
 

1.Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 16.00.    
 
2.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. 
 
3.Liczba uczniów w świetlicy będących pod opieką jednego nauczyciela nie powinna 
przekraczać 20 . 
 
4.Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie , którym rodzice nie mogą zapewnić 
opieki(pracują), uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez przewoźnika, a także uczniowie 
nie uczęszczający na lekcje religii, czekający na obiad, zajęcia lekcyjne oraz z powodu innych 
okoliczności wymagających zapewnienie im opieki. 
 
5.Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 
wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka , w której podaje aktualne dane dziecka. Każdorazowa 
zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do odbierania dzieci ze 
świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy świetlicy. 
 
6.Uczeń może być odebrany przez osobę, którą rodzic wskazał w Karcie zapisu dziecka do 
świetlicy. 
 
7.W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin 
świetlicy. 
 
8.Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie wracać ze świetlicy szkolnej do domu 
oraz nie może być odbierane przez dziecko,  które nie ukończyło 10 roku życia. 
 
9.Odpowiedzialnośc wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia 
dziecka do świetlicy aż do opuszczenia świetlicy. 
 
10.Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu. W takim przypadku ma obowiązek 
zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia sprawy. Wtedy wychowawca jest 
zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. W 
przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca kontaktuje się z 
komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora i pedagoga szkolnego. 
 
11.Rodzice są na bieżąco informowani o zachowaniu dziecka w świetlicy. W razie braku 
możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez dziennik 
elektroniczny Librus lub telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym. 
 
12.Za rzeczy przynoszone przez dzieci: przybory szkolne, kurtki, worki itp. świetlica nie 
ponosi  odpowiedzialności.                                                                                                                                       
 
13.W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych. W razie 
potrzeby skontaktowania się z rodzicami/opiekunami dziecka, wychowawca skorzysta z 
telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.  

 
 
 



 
 
 

 
IV. Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy w warunkach pandemii COVID-19 

1.Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali 

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

2.Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

3.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.  

4.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. 

5.Rodzic/opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy może wchodzić na 

teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady- jeden rodzic z 

dzieckiem i w odstępie min. 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic i dziecko 

musi posiadać maseczkę  zakrywającą usta i nos. Pracownik portierni doprowadza dzieci do 

świetlicy. 

6.Rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go 

przez pracownika do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do 

minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

7.Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk po przyjściu do 

szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń 

powinien pamiętać o częstym myciu rąk: przed jedzeniem, przed wyjściem na stołówkę,  po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i 

kaszlu. 

8.Uczeń przebywający w świetlicy powinien mieć własne przybory: długopis, ołówek, kredki, 

linijkę   gumkę, temperówkę, farby akwarele, plastelinę, blok(kartki białe i kolorowe), pióro i 

liczydło klasa 1  oraz podręczniki z   których będzie korzystać podczas  zajęć. Uczeń   niemoże 

wymieniać się    pomocami dydaktycznym i przyborami zinnymi kolegami oraz nie może ich 

pożyczać.                                                                                                                                                                                                     

9.Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

10.Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając minimum 2 m   odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie 

powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 



 

 

11.W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

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

dezynfekować zostały usunięte. 

14.Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, pluszaków 

itp). 

 

                                                                           Obiady 
 
1.Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie wypełnionego i podpisanego przez 

rodzica/opiekuna prawnego zlecenia na dostarczenie obiadów uczniowskich. Zlecenie 

składane jest na określoną ilość miesięcy. Obiady kupowane są na cały miesiąc. Planowane 

dni nieobecności szkolnych należy zgłosić wyłącznie w pisemnym oświadczeniu, które należy 

dostarczyć do intendenta. Odliczenie kwoty następuje od następnego dnia po pisemnym 

zgłoszeniu nieobecności.                                                    

2. Rodzic/opiekun prawny   dokonuje  wpłaty  za  obiad  przelewem do  27 dnia 

kalendarzowego , miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą wydawane posiłki  

(płatność z góry).  Tytuł przelewu: mię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za miesiąc 

............. 2020/21. NR KONTA: 51 1050 1214 1000 0024 2729 7508 lub  wpłaty gotówką  

(zgodna kwota w zaklejonej kopercie, podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia 

korzystającego z obiadu oraz podanie klasy) u p. intendent.  

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje niewydawaniem posiłku dziecku w stołówce 

szkolnej.  

3. Informacje o ilości dni żywieniowych w następnym miesiącu i kosztach z tym związanych 

umieszczane są na Librusie oraz przy wejściu do szkoły.                                                                                

4.Fakturę rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ 

odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca. Należność na fakturze naliczona 

jest na podstawie ilości dni żywieniowych w danym miesiącu oraz zgłoszonych planowanych 

nieobecności podanych w oświadczeniu rodzica.                                                                      

5.Zwroty za zgłoszone  i niewykorzystane obiady będą przekładane na następny miesiąc. 

Rodzic dokonując wpłaty gotówką lub przelewem na żywienie pomniejsza kwotę o dni 

wypisane w oświadczeniu przekazanym do świetlicy. 

6.Istnieje możliwość zakupienia pojedynczych obiadów. Chętni uczniowie zgłaszają się do 
intendenta z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.11.00 dokonując jednocześnie wpłaty 
za zgłoszone obiady. W przypadku, kiedy uczeń nie zgłosi się na obiad, posiłek przepada.                                  
 

7.Rodzice, którzy będą korzystać z dofinansowania na obiady z Ośrodka Pomocy Społecznej 

są zobowiązani do dostarczenia do świetlicy szkolnej ksero decyzji na żywienie do 

godz.11.00., wówczas dziecko otrzyma obiad w dniu następnym.  



 


