
 

           Regulamin świetlicy szkolnej 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w związku z Covid-19 w świetlicach 

szkolnych obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Sale świetlicy i części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

3. Sprzęty i wyposażenie świetlic będą regularnie dezynfekowane. 

4. Z sali świetlicy usunięte zostanie wyposażenie, którego nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować, np. zabawki pluszowe, miękkie piłki, dywany. 

5. Uczniowie nie mogą przynosić z domu własnych zabawek. 

6. Podczas zajęć w świetlicy obowiązuje dystans ok. 1,5 od innych. 

7. Zabawy wymagające bliskiego kontaktu nie będą organizowane. 

 

Świetlica poranna 

1.     W Szkole funkcjonuje świetlica poranna dla uczniów klas 1-3 OSM I st. 

2. Świetlica poranna działa od 7.00 do 8.00 (sala 27) 

3. Opieką świetlicy porannej objęci są uczniowie, którzy oczekują na zajęcia edukacyjne 

rozpoczynające się o 8.00. 

4. Nauczyciele rozpoczynający zajęcia w danej klasie odbierają uczniów przebywających w 

świetlicy porannej i udają się z nimi do poszczególnych sal lekcyjnych. 

 

Świetlica popołudniowa 

1. W Szkole działa świetlica przeznaczona dla uczniów klas 1-2 (sala 35) oraz 3-4 OSM I st. 

(sala 31), których rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać bezpośrednio po 

zakończeniu zajęć lub którzy oczekują na indywidualne lekcje muzyczne.   

2. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy popołudniowej poprzez wypełnienie Karty 

zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka 

(załącznik nr 2). 

3. Wymagana jest pisemna informacja rodziców o godzinach odbierania dziecka i godzinach 

lekcji indywidualnych w poszczególnych dniach (załącznik nr 3). 

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać zadeklarowanych godzin odbioru. 



5. Z opieki świetlicowej doraźnie mogą korzystać także uczniowie niezapisani, którzy nie 

mogą być odebrani bezpośrednio po zakończeniu zajęć danego dnia. 

6. Uczniowie klas 1-2  korzystający ze świetlicy wykupują abonament obiadowy. 

7. Świetlice działają od poniedziałku do piątku od zakończenia zajęć edukacyjnych do 17.00. 

8. Zajęcia w ramach świetlicy mogą odbywać się również w innych pomieszczeniach lub na 

placu zabaw, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe. 

9. Uczniowie klas 1-2 po zakończeniu zajęć przyprowadzani są do świetlicy przez 

nauczyciela prowadzącego ostatnie dla danej klasy zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel świetlicy odnotowuje obecność uczniów w danym dniu oraz, na podstawie 

informacji o planie zajęć indywidualnych, kieruje ich na te zajęcia. 

11. W przypadku uczniów klas 1-2 nauczyciele indywidualnych zajęć muzycznych przychodzą 

po dzieci do świetlicy i odprowadzają je po zajęciach. 

12. W przypadku uczestnictwa ucznia w grupowych zajęciach dodatkowych, osoba 

prowadząca zajęcia przychodzi po ucznia/uczniów i przyprowadza po zakończeniu zajęć. 

13. Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione wskazane w 

dokumencie „Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy” (załącznik nr 2). 

14. Upoważnienie ważne jest do końca danego r.szk. lub do wcześniejszego pisemnego 

odwołania przez rodziców. 

15. W przypadku konieczności odebrania dziecka przez osobę inną niż wskazana w 

dokumencie, o którym mowa w pkt. 13, osoba ta przedstawia nauczycielowi świetlicy 

pisemne jednorazowe upoważnienie podpisane przez rodziców, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz serii i numeru dowodu osobistego osoby odbierającej. 

16. Nauczyciel świetlicy ma prawo poprosić osobę uprawnioną do odbioru dziecka o okazanie 

dowodu osobistego.  

17. Dopuszcza się możliwość samodzielnego wyjścia ze świetlicy ucznia powyżej 7. r.ż do 

domu, jeśli rodzice wyrazili pisemną zgodę w karcie zgłoszenia. 

18. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka ze świetlicy przez rodzeństwo powyżej 

10.r.ż, jeśli rodzice wyrazili pisemną zgodę w karcie zgłoszenia. 

19. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w związku z Covid-19 rodzice lub osoby 

upoważnione odbierają dzieci ze świetlicy po uprzednim kontakcie telefonicznym z 

nauczycielem świetlicy i oczekują w wyznaczonym miejscu (dla klas 1-3 przy wejściu nr 

1, dla klas 4 hall główny). Numery do obu świetlic będą aktywne  od 3.09.20. Wychowawcy 

niezwłocznie podadzą je rodzicom. 

20. Dziecko odebrane ze świetlicy pozostaje pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej. 

21. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który nie zgłosił się do 

świetlicy po skończonych zajęciach. 



22. Nie dopuszcza się możliwości zawiadamiania nauczyciela świetlicy drogą telefoniczną, e-

mailową lub za pomocą sms-a o zmianie osób uprawnionych do odbioru dziecka lub o 

zgodzie na samodzielny powrót dziecka do domu. 

23. W przypadki wielokrotnego odbierania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy nauczyciel 

zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora Szkoły. 

 

 


