
 
 

Załącznik nr 4 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ HELENÓW DRUGI - ŚWIECIEC 

W TRAKCIE EPIDEMII COVID -19 

I. Zadania świetlicy 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój 

osobowości. 

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas celem rozwiązywania napotkanych 

trudności wychowawczych. 

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

II. Pracownicy świetlicy 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele Szkoły Podstawowej Helenów Drugi-Święciec  

w Święćcu – członkowie Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy. 

3. Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe 

a) Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe obowiązani są do prowadzenia dokumentacji 

zajęć świetlicowych oraz odnotowywania obecności uczniów na zajęciach. 

b) Opiekunowie zapewniają uczniom bezpieczeństwo w czasie trwania zajęć. 

c) Zapoznają dojeżdżających z obowiązkami uczniów dowożonych szkolnym autobusem  

(w porozumieniu z wychowawcami klas). 

d) Opracowują roczny plan pracy i regulamin świetlicy. 

III. Dokumentacja świetlicy 

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej. 

2. Dziennik zajęć 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej. 



 
 

5. Regulaminy świetlicy szkolnej 

 

IV. Założenia organizacyjne 

1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas 0-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

na organizację odjazdów po lekcjach, zajęcia dodatkowe oraz czas pracy rodziców oraz innych 

okoliczności. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 

(opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 11:55- 15:00. 

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej 

świetlicy. 

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie każdego dnia tygodnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające 

prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji. 

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu 

zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe  z zachowaniem środków 

ostrożności ( dystans między uczniami) 

7. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

8. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

9. W czasie przebywania w świetlicy nie ma obowiązku noszenia maseczek 

10. Dbanie o higienę rąk, nie dotykanie okolicy twarzy, ust , nosa i oczu 

11. Zwracanie uwagi, aby uczniowie nie podawali  sobie ręki  

12. Do świetlicy mają wstęp wyłącznie osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych.  

13. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, duszności, temperatura) nie będą wpuszczane do 

świetlicy.  

14. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy stosować procedury określoną w załączniku. 

15.  Przed wejściem do świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy drzwiach.  

16.  W świetlicy obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.  

17. W świetlicy obowiązuje zakaz wymieniania się przedmiotami, przyborami, podręcznikami itp.  

18.  W świetlicy zaleca się zachowanie dystansu społecznego 

19. Sale wietrzone co najmniej raz na godzinę,  

20. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (kaszel, duszność, gorączka) nauczyciel 

zawiadamia dyrektora szkoły a dyrektor rodziców. Obowiązuje „Procedura postępowania na 



 
 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19”. 

21. Rodzic nie wchodzi do przestrzeni wspólnej (korytarz) szkoły. 

22. Rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko ze świetlicy pozostaje w strefie bezpiecznej 

wyznaczonej taśmą.  

 

 


