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Postanowienia ogólne 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej 

działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w 

Statucie, Szkolnym Programie Profilaktyki oraz w Programie 

Wychowawczym Szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy zajęć 

opracowanego w oparciu o Roczny Plan pracy szkoły.

Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców 

świetlicy, (modyfikowany  w miarę potrzeb) na początku każdego roku 

szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, 

tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie 

zainteresowań,  uzdolnień wychowanków.

Podstawowymi zadaniami świetlicy jest  pomoc dzieciom ze specyficznymi 

trudnościami w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu 

rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazanie potrzeby dbania o 

własne zdrowie, współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, 

wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i 



aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w 

zakresie aktywności społecznej.

 Organizacja pracy świetlicy

  Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach 

pracy świetlicy. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają  

rodzice (opiekunowie prawni) wypełniając Kartę zgłoszenia pamiętając o 

aktualizacji danych.  Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub o 

odmowie podejmuje dyrektor szkoły.

W świetlicy przebywają uczniowie wymagający opieki:  z powodu czasu 

pracy ich rodziców, dojazdu, nieuczęszczający na lekcje religii, oczekujący 

na zajęcia pozalekcyjne lub podczas lekcji zastępczych. 

W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać 25. Rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Odbierać 

dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby 

przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca 

dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. O 

wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy np. 

odbieranie dziecka przez dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście, 

rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie. Dziecko 

przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Za zniszczenie 

przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 



materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. Wychowawcy  świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej wartościowe 

przedmioty osobiste uczniów np. telefon komórkowy, elektroniczne 

zabawki itp. Potrzebę  opieki świetlicowej nad dzieckiem uczęszczającym 

do świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

należy zgłosić w odpowiednich do tego terminach, wynikających z 

kalendarza pracy szkoły, a ogłaszanych przez wychowawców.

Wychowankowie świetlicy

Uczeń przebywający na świetlicy ma prawo do wyboru zajęć zgodnie z 

zainteresowaniami oraz  korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu 

zadań.

Uczeń przebywający na świetlicy szkolnej jest zobowiązany do: 

systematycznego udziału w zajęciach,  dbania o porządek i wystrój 

świetlicy, poszanowanie sprzętu i wyposażenia, kulturalnego zachowania 

się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowanie poleceń wychowawcy, 

przestrzeganie regulaminu.

Organizacja zajęć świetlicowych  w związku z zagrożeniem epidemicznym 

COVID-19

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Z opieki świetlicowej mogą w 

pierwszej kolejności korzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali do tego przeznaczonej. W sali umieszcza 



się środki do dezynfekcji rąk w taki sposób, aby dostęp do nich był prosty. W sali 

znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz umywalka z ciepłą wodą i mydłem. 

Dzieci przebywające w sali są zobowiązane każdorazowo po wejściu do sali do 

dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy. Dzieci powinny 

być wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki). Podczas przebywania w 

sali zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania 

dystansu. Świetlicę należy wietrzyć codziennie rano, przed przyjściem 

wychowanków; nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy; za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sali. Uczniowie na 

początku roku szkolnego są informowani przez wychowawcę i nauczyciela 

świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej. Rodzice i opiekunowie 

odbierający dzieci ze szkoły informują pracowników obsługi o przybyciu, i 

oczekują na zewnątrz. Po dziecko do świetlicy przychodzi pracownik obsługi. W 

przypadku rozwoju epidemii, działalność świetlicy w ciągu roku szkolnego może 

ulec modyfikacji ( w tym zostać zawieszona). Informację o tym regulują stosowne 

dokumenty wydawane przez MEiN i Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Maniowach.


