
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

  

Cele i zadania świetlicy:  

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed 

zajęciami lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.  

  

Założenia organizacyjne:  

Świetlica jest czynna w godz.630 – 1800 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

oraz wychowawczo – opiekuńcze w szkole.  

Po zakończeniu zajęć w świetlicy rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zapewnić 

dziecku opiekę.  

Termin składania Kart Zgłoszeniowych upływa z dniem 15.09.2020 r.  

Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do świetlicy zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.  

  

Zasady funkcjonowania świetlicy:  

1. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Dydaktyczno – 

Wychowawczo – Opiekuńczego szkoły.  

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

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami lub po nich. 

Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji zgłaszających się uczniów.  

3. Dziecko może opuścić świetlicę po uzgodnieniu z nauczycielem w celu udania się do 

toalety, biblioteki, szatni, bufetu, indywidualne zajęcia.  

4. Wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w Karcie Zgłoszenia mogą 

dokonać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni potwierdzając je czytelnym podpisem 

i datą.  

5. W przypadku braku pisemnej informacji w Karcie Zgłoszenia dziecko nie będzie mogło 

samodzielnie opuścić świetlicy.  

6. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci rodzice powinni poinformować nauczycieli 

świetlicy o problemach zdrowotnych dziecka.  

7. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy są zobowiązani do 

naprawienia szkody.  

8. Instrumenty muzyczne dzieci zostawiają w szafkach w szatni - nie przynoszą do 

świetlicy. 



  

Uczniowie powinni: przestrzegać praw i obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły; 

regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w świetlicy szkolnej; 

zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie; respektować polecenia 

nauczycieli świetlicy; stosować się do zasad bhp podczas pobytu w świetlicy szkolnej; 

szanować sprzęt i pomoce szkolne; nosić obuwie zmienne oraz ubiór stosowny do pory roku i 

warunków atmosferycznych; okazać dzienniczek ucznia na żądanie nauczyciela świetlicy w 

celu korespondencji z rodzicami.  

Nagrody  

Każdy uczeń świetlicy może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, 

wzorowe przestrzeganie Regulaminu Świetlicy, kulturę osobistą itp. w postaci: pochwały 

ustnej, pochwały pisemnej skierowanej do rodziców, wychowawcy klasy, dyplomu.  

Dokumentacja  

W świetlicy szkolnej prowadzona jest dokumentacja w postaci: karty zgłoszeń ucznia do 

świetlicy, dziennika świetlicy szkolnej; regulaminu świetlicy szkolnej, planu pracy świetlicy 

szkolnej.  

  

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa 

w świetlicy w czasie epidemii. 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 

z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

4. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, następuje 

podział na dwie grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach. 



5. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu np. w gabinecie pielęgniarki 

szkolnej  lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych 

osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. 

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, 

których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły. 

8. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

9. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, 

pluszaków etc). 

 


