
SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  FAŁKOWIE 

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 6.45 – 16.20 (z przerwą na zajęcia 
dydaktyczne). 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają 
się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor. 

3. Kwalifikacja i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się 
wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub 
prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia 
dziecka do świetlicy. 

4. W świetlicy przebywają uczniowie zobowiązani dowozem z 
domu i odwozem do domu. 

5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za 
bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone 
do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

6. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w 
świetlicy. 

7. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w 
kwestionariuszu zgłoszenia. 

8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko 
muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym 
i podpisanym przez rodziców piśmie. W przypadku braku 
pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło 
opuścić świetlicy. 

9. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest 
przestrzeganie godzin pracy świetlicy i  punktualnego odbierania 
dzieci. 

10. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za dziecko, które 
samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno 
przebywać w świetlicy szkolnej. 

11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za 
wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły. 



12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w pomieszczeniach 
świetlicy (świetlica dolna i górna), w sali gimnastycznej lub w 
innej sali lekcyjnej w zależności od potrzeb i organizacji zajęć. 

13. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia 
świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za 
zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

14. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać 
nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, 
przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci: 
pochwały ustnej, pochwały na piśmie do rodziców 
i wychowawcy klasy, dyplomu.  

15. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie 
regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są 
następujące kary: upomnienie ustne, ostrzeżenie w obecności 
grupy, pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o 
złym zachowaniu, wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania. 

16.  Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ, GIS dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek wokresie 
pandemii Sars-Cov2 obowiązują następujące zasady: 

 
 

 Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie bez objawów 
chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Każda osoba wchodząca do szkoły (świetlicy szkolnej) 
zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

 Dzieci przyjeżdżające do świetlicy w godzinach rannych 
przebywają w maseczkach do czasu rozejścia się uczniów do sal 
lekcyjnych. 

 Podczas trwania zajęć świetlicowych nauczyciel dba o zachowanie 
odpowiedniego dystansu między uczniami i decyduje o założeniu 
maseczek w przypadku obecności dzieci z różnych klas. Zwraca 
uwagę na przestrzeganie ogólnych zasad higieny (częste mycie 
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust). 

 Na świetlicy dzieci posiadają własne przybory i nie powinni się 
nimi wymieniać. Gry i przedmioty będące na wyposażeniu 
świetlicy wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. 



 Podczas zajęć świetlicowych zaleca się jak najczęstsze korzystanie 
z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły. 

  Dzieci z różnych klas oczekujące na odwóz również zabezpieczają 
się maseczkami. 

 Podczas zajęć na świetlicy nauczyciel nosi maseczkę, w przypadku 
przebywania od uczniów w zalecanym dystansie może ją zdjąć. 

 W przypadku uczniów manifestujących objawy chorobowe 
nauczyciel postępuje według procedur obowiązujących w szkole. 

 Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć nie rzadziej niż co 
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w 
szczególności przed przyjściem uczniów oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 
 

17.  Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Fałkowie obowiązuje 
od 1 września 2020 roku, zostanie umieszczony w e-dzienniku i na stronie 
internetowej szkoły. 

 

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 
sierpnia 2020r.  


