
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 234  

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

i opiekuńczych dla uczniów. 

1. Świetlica organizuje zajęcia w godz. 7:00 – 18:00 w grupach 25 – osobowych. 

 

2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole 

 przed godz.7:00 i po godz. 18:00. 

 

3. Zajęcia świetlicowe  odbywają się w salach dydaktycznych przydzielonych 

poszczególnym  klasom bezpośrednio po zakończeniu zajęć edukacyjnych.  

Starsi uczniowie (od klasy czwartej) zgłaszają swoje przyjście na zajęcia 

nauczycielowi świetlicy.   

 

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez 

rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej karty zapisu na dany rok szkolny 

zawierającej:  

-  aktualne telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych 

- wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dziecka /zdrowotne, wychowawcze, 

przeciwwskazania/. 

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 

aktualizacji danych. W przypadku karty podpisanej tylko przez jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych dziecko jest odbierane zgodnie z zapisanymi w niej 

informacjami.  

 

6. Ze świetlicy odbierają dziecko tylko jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez 

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem (upoważnienia telefoniczne nie będą 

uwzględniane). 

 

7. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione odbierają dziecko ze świetlicy po 

wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu nauczycielowi danej klasy/grupy 

świetlicowej.  

 

8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście, itp.) 

rodzice/c lub opiekunowie prawni/opiekun prawny muszą powiadomić nauczycieli 



świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem lub poprzez dziennik elektroniczny 

Librus. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących kulturalnego zachowania się, szanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie sal, zasad higieny oraz bezpieczeństwa w czasie epidemii: - obowiązuje 

częste mycie rąk,  

- przypominanie dzieciom o prawidłowej ochronie podczas kichania i kaszlu, unikaniu 

dotykania oczu, ust i nosa, 

- przypominanie dzieciom o zachowaniu dystansu, 

- korzystanie z własnych przyborów szkolnych, zabawek bez pożyczania innym i od 

innych dzieci, 

- przypominanie o nieprzynoszeniu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

10. W ramach zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych wykorzystywane są 

tylko te pomoce, przybory,  które można skutecznie dezynfekować.  

 

11. W miarę możliwości często są organizowanie zajęcia na świeżym powietrzu na 

terenie szkolnym. 

 

12. W ramach zajęć świetlicowych organizuje się gry i zabawy z zachowaniem zasady 

dystansu.  

 

13. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone przynajmniej raz na godzinę.  

  

14. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w łatwo dostępnych miejscach dla dzieci 

pod nadzorem nauczyciela świetlicy.   

 

15. Za rzeczy zniszczone przez dzieci odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

 

16. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i roczną ocenę 

z zachowania. 

 

17. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu może on być czasowo  

zawieszony w zajęciach świetlicy. 

 

18. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

mogą zgłaszać kierownikowi świetlicy p. Iwonie Król  poprzez dziennik elektroniczny 

Librus, e-mail (iwona.krol @sp234.waw.pl) lub telefonicznie.       


