
Regulamin świetlicy szkolnej 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Pauli Montal 

Sióstr Pijarek w Rzeszowie 

 
 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli 

Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na czas pracy swoich rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub 

inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. 

 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

 

3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy szkolnej. 

 

4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

 

5. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych. 

 

6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy 

uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania 

regulaminu i zasad świetlicy 

§ 2. Cele i zadania 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych 

oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1. Dbanie o adaptację dzieci, w tym szczególnie o ich poczucie bezpieczeństwa; 

2. Integracja grupy świetlicowej poprzez wybrane zabawy grupowe ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów sześcioletnich; 

3. Wzbudzanie i rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za działania grupowe; 

4. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

6. Kształtowanie umiejętności wyrażania się różnymi środkami plastycznymi, rozwijanie 

zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 



7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 

8. Wspieranie rozwoju duchowego uczniów; 

9. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

10. Organizacja obiadów w jadalni; 

11. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi i nauczycielami 

§ 3. Organizacja pracy w świetlicy 

1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od 

potrzeb środowiska szkoły. 

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków  

w grupie nie może przekraczać 25 osób.  

3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem Dyrektora szkoły. 

4. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, w tym  

w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych  

i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych. 

5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na Karcie 

zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, składanej w sekretariacie szkoły w terminie 

ustalonym na dany rok szkolny przez Dyrektora szkoły. 

6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do 

świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy. 

7. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu. 

8. W świetlicy prowadzone są m. in. zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, 

teatralne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne (odrabianie lekcji) oraz inne wynikające  

z potrzeb grupy danego roku; 

9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków 

zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy 

wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły; 

10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu 

są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje 

Dyrektor szkoły. 

§ 4. Zasady funkcjonowania 

1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z Rocznym planem pracy opiekuńczo-

wychowawczym świetlicy szkolnej na dany rok szkolny zatwierdzonym przez Dyrektora 

szkoły. 



2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach 

lekcyjnych. 

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez 

nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

5. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych 

przyniesionych z domu przez uczniów. 

6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mogą być odbierane tylko przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców w Karcie zapisu 

dziecka do świetlicy szkolnej. Możliwe jest także  jednorazowe pisemne upoważnienie do 

odbioru dziecka. 

7. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z pisemnym oświadczeniem 

złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane 

do wychowawcy świetlicy/sekretariatu szkoły na datowanym i podpisanym 

przez rodziców piśmie.  

9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić 

świetlicy.  

10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy. 

11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren 

szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na 

terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy. 

13. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza 

teren szkoły. 

14. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy. 

§ 5. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) bezpiecznego pobytu na świetlicy; 

b) właściwie zorganizowanej opieki; 

c) życzliwego traktowania; 

d) swobodnego wyrażania myśli i przekonań; 

e) opieki wychowawczej; 



f) poszanowania godności osobistej; 

g) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 

h) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień; 

i) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy; 

j) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych 

2. Wychowanek jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy; 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie;  

c) współpracy w procesie wychowania; 

d) pomagania słabszym; 

e) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy; 

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

g) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy; 

h) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia. 

§ 6. Współpraca z rodzicami 

1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się: 

1) bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy – z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze 

świetlicy osobiście); 

2) poprzez korespondencję z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego; 

3) rozmowy telefoniczne; 

§ 7. Dokumentacja świetlicy 

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) Karty zapisu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się  

w razie konieczności z rodziną dziecka;  

2) Regulamin Świetlicy Szkolnej; 

3) Ramowy rozkład dnia; 

4) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej; 

5) Dzienniki zajęć w świetlicy. 

§ 8. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku  

z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19. 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są w grupach wychowawczych zgodnych  

z przydziałem do oddziału klasowego. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas 

starszych mogą być dołączeni do grup klas młodszych pod warunkiem zakrywania nosa  

i ust. 



3. Uczniowie klas I-II po zakończonych obowiązkowych zajęciach przebywają w ramach 

świetlicy w swoich klasach lekcyjnych pod opieką stałego wychowawcy – dopuszcza się 

łączenie oddziałów (Ia z Ib, IIa z IIb)  

4. Uczniowie klas III po zakończonych obowiązkowych zajęciach przechodzą do sali 

świetlicowej i/lub pozostają w swojej sali lekcyjnej, gdzie przebywają pod opieką stałego 

wychowawcy dopuszcza się łączenie oddziałów (IIIa z IIIb)  

5. Uczniowie klas IV po zakończonych obowiązkowych zajęciach przebywają w stałej 

wyznaczonej na dany dzień sali lekcyjnej – dopuszcza się łączenie oddziałów (IV a i IVb)  

6. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe co godzinę 

i w miarę potrzeb. 

7. Uczniowie przebywają w miarę możliwości w stałych grupach, salach i pod opieką 

stałego wychowawcy. 

8. W przypadku konieczności łączenia grup z różnych poziomów uczniowie mają obowiązek 

zakrywania nosa i ust. 

9. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe należy organizować na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły z zachowaniem bezpiecznych odległości od innych grup. 

10. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji 

lub/i mycia rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności 

dezynfekcji lub/i mycia rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują 

lub/i myją ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy. 

11. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu 

uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą 

mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

12. Podczas pobytu na świetlicy ogranicza się do minimum przebywanie uczniów  

w przestrzeni wspólnej szkoły, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.  

W przestrzeni wspólnej uczniowie maja obowiązek zakrywania nosa i ust. Nauczyciele 

świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się. 

13. Uczniowie zaznajamiani są z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego i są 

zobowiązani do przestrzegania go. 

14. Uczniowie spożywają obiad (zapewniony przez catering) tylko i wyłącznie w czasie 

wyznaczonym dla ich grupy. 

15. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie  

z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

16. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

jest telefon. 



17. Osoba odbierająca ucznia „ze strefy rodzica” nie może wchodzić do pomieszczenia, w 

którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą 

przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły. 

 


