
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 
szkoły dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na 
czas pracy rodziców/opiekunów prawnych lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki. 

2. Realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści              
i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz               
w programie wychowawczym szkoły. 

3. Głównym celem jest  zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków 
do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień  
i umiejętności uczniów. 

4. Do podstawowych zadań świetlicy szkolnej należy: 
 zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 
 organizowanie nauki i właściwej pomocy w odrabianiu zadań domowych,  
 organizowanie gier i zabaw ruchowych (w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu), 
 rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zajęć                    

plastyczno-technicznych i muzyczno-ruchowych, 
  współpraca z rodzicami, wychowawcami, psychologiem i pedagogiem 

szkolnym, 
 organizowanie korzystania z wyżywienia - obiady szkolne, 
 organizowanie i uczestnictwo w konkursach świetlicowych, szkolnych               

i międzyszkolnych, 
 tworzenie ciepłej i życzliwej atmosfery sprzyjającej prawidłowym relacjom        

z nauczycielem i rówieśnikami,  
 prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania                    

u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej,  
 propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz budowanie motywacji 

do zachowań prozdrowotnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

§ 2 
Założenia organizacyjne 

 

1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.00. 
2. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty 

zgłoszenia dziecka  dostępnej na stronie internetowej szkoły oraz                     
u wychowawców świetlicy. 

3. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej przyjmowane są przez cały rok 
szkolny. 

4. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                      
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane                      
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców 
pracujących zawodowo lub znajdujących się w szczególnej sytuacji. 

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy zobowiązane są do 
podpisania Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych 
znajdującej się na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców świetlicy. 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której 
rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego 
upoważnienia od rodziców. 

7.  Decyzja o przyjęciu ucznia podejmowana jest przez zespół wychowawców 
świetlicy. 

 
§ 3 

Zasady funkcjonowania świetlicy 
 

1. Świetlica szkolna pracuje w oparciu o roczny plan pracy z uwzględnieniem 
tygodniowego rozkładu zajęć. 

2. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych systematycznie, w ciągu 
całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych 
dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. 

3. Grupa wychowawcza może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 
4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały 

przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach 
lekcyjnych w godzinach pracy świetlicy. 

5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy. Nie 
odebranie ucznia do godziny 17.00 może wiązać się wypisaniem dziecka ze 
świetlicy. 

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu: na placu 
zabaw, sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, sali informatycznej lub na boisku 
szkolnym. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 4 
Zasady postępowania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii COVID-19 
 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej  do grupy, w miarę 

możliwości, przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. 

2. Wychowawcy świetlicy wyposażeni będą w środki ochronne (przyłbica, 

maseczka) oraz będą przestrzegać ogólnych zasad higieny (częste mycie 

oraz dezynfekcja rąk). 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej 

sali. 

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej powinni zachowywać dystans 

społeczny między sobą. 

5. W świetlicy szkolnej będą obowiązywać ogólne zasady higieny (częste mycie 

oraz dezynfekcja rąk).  

6. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

7. W  salach, w których przebywają grupy zostały usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory 

wykorzystywane podczas zajęć będą dokładne czyszczone lub 

dezynfekowane. 

8. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy. 

10. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się, w miarę możliwości, na świeżym 

powietrzu z zachowaniem dystansu pomiędzy grupami. 

11. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych będzie izolował ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie informował rodziców o konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły. 

12. Rodzice odbierający uczniów ze świetlicy szkolnej korzystają                             

z video-domofonu znajdującego się w przedsionku budynku szkoły                   

z zachowaniem dystansu społecznego i zastosowaniem środków ochronnych 

(maseczka, dezynfekcja rąk). 

 
 
 
 

 
 
 



§ 5 
Prawa wychowanka świetlicy 

 

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do: 
 respektowania swoich praw i obowiązków, 
 udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy, 
 rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
 organizowania zajęć własnych w ramach określonych regulaminem świetlicy, 
 korzystania z wyposażenia świetlicy w sposób ustalony przez wychowawcę, 
 korzystania z pomocy wychowawcy w czasie odrabiania zadań domowych, 
 wpływania na organizację dnia pracy świetlicy. 

 
 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może uzyskać nagrodę za udział w konkursach, 
dobre zachowanie, przestrzeganie zasad świetlicowych i in. w postaci: 

 pochwały ustnej wychowawcy świetlicy, 
 pochwały pisemnej skierowanej do rodziców, 
 nagrody rzeczowej lub dyplomu. 

 
§ 6 

Obowiązki wychowanka świetlicy 
 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 
 każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu             

i wyjściu, 
 wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 
 natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków, 
 odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy, 
 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 
 poszanowania sprzętów i wyposażenia świetlicy i szkoły, 
 poszanowania własności innych osób, 
 poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych osób, 
 kulturalnego zachowania, 
 przestrzegania zasad świetlicowych. 

 
Za nieprzestrzeganie zasad świetlicowych przewidziane są następujące kary: 

 upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy, 
 ostrzeżenie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności grupy, 
 powiadomienie ustne, pisemne lub telefoniczne rodziców, 
 nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy, 
 nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 
 skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

 
 

 

 

 



 
 

§ 7 
Zasady korzystania z żywienia organizowanego w szkole 

 

1. korzystanie z posiłków jest odpłatne, 
2. obiady wydawane  są od 12.30 do 13.30, 
3. uczniowie na obiady są sprowadzani przez wychowawcę świetlicy, 
4. w czasie obiadu w jadalni przebywać mogą jedynie dzieci spożywające 

posiłek, 
5. oczekujący na posiłek uczniowie mają obowiązek zachowywać się                   

kulturalnie. 
 
 

§ 8 
 

Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców                
z niniejszym regulaminem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


