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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora                                                                                                                                                              

Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II                                                                                                            

w Warszawie nr 4/2020/2021 z dn. 31.08.2020 r.  
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Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2003 r., nr 6  poz. 69 ze zm.);  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach z dn. 12 sierpnia 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz.1386); 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1389) 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiazań 

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 z dn. 20 

marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) 

6) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i opiekuńczy: (Dz. U. 2015 poz. 

583); 

7) Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526); 

 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie; 

3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie; 

4) świetlicy – należy przez to rozumieć Świetlicę Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie; 

5) kierowniku świetlicy – należy przez to rozumieć Kierownika Świetlicy Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie. 
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 I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym 
uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w Planie 
pracy szkoły oraz Programie wychowawczo-profilaktycznym.  

2. Zadania świetlicy szkolnej są realizowane zgodnie z Planem pracy na dany rok 
szkolny, opracowanego w oparciu o Koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie  
z Ramowym rozkładem dnia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz 
zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych, rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji 
społecznych. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należy:   

1) kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu 

wolnego przez uczniów; 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,  

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

4) wspomaganie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań, zamiłowań                    

i aktywności artystycznej; 

5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie kulturalnych 

nawyków życia codziennego; 

6) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;  

7) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

8) budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości; 

9) pomoc w organizacji żywienia w stołówce szkolnej; 

10) współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, a także ze 

specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

       II.  ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY       

1. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej ustalane są na każdy rok szkolny biorąc pod 
uwagę potrzeby uczniów i ich rodziców, mogą one ulegać zmianie.  

2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje oraz bezpośrednio nadzoruje 
kierownik świetlicy szkolnej. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie wypełnionej 
corocznie Karty uczestnika świetlicy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, 
składanej przez rodziców do kierownika świetlicy. 

4. W momencie zapisu dziecka do świetlicy  rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się 
i akceptują Regulamin pracy świetlicy. 

5. Zapisy do świetlicy odbywają się ostatniego dnia wakacji, w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego lub w trakcie rocznego cyklu edukacyjnego. 
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6. Opieką wychowawczą w świetlicy mogą być również objęci uczniowie zwolnieni                                    
z uczęszczania na zajęcia edukacyjne szkoły lub uczniowie skierowani do świetlicy 
przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela. 

7. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają nauczyciele - wychowawcy 
świetlicy.  

8. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba wychowanków 
w grupie nie może przekroczyć 25 osób. 

9. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny oraz zajęcia wspomagające 
uczniów w odrabianiu lekcji. 

10. Świetlica organizuje imprezy, uroczystości i różnorodne działania, zawarte  
w Kalendarzu uroczystości i wydarzeń świetlicy szkolnej stanowiącym załącznik 
nr 8 do Planu pracy szkoły, włączając się również w cykl imprez ogólnoszkolnych. 

11. Wychowawca planuje swoją pracę i dostosowuje działania uczestników świetlicy 
zależnie od bieżących warunków organizacyjnych i liczebności grupy wychowawczej. 

12. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo - wychowawczych w danym 
dniu są zapisy w Dzienniku zajęć świetlicy. 

13. Dziecko do ukończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy  
7 lat, musi być przyprowadzane i odbierane ze świetlicy przez rodziców lub 
upoważnione przez nich osoby gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo. 

14. Dzieci starsze od dzieci opisanych w pkt. 13 na podstawie indywidualnej, wyrażonej 
ma piśmie decyzji rodziców, mogą przychodzić do świetlicy i powracać do domu 
samodzielnie. W takiej sytuacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów  
w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły ponoszą rodzice. 

15. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z danymi zawartymi  
w złożonej Karcie uczestnika świetlicy na dany rok szkolny stanowiącej załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz wypełnionym Upoważnieniem  do odbioru 
dziecka ze szkoły. 

16. Upoważnienie do odbioru dziecka wystawiają rodzice na piśmie z własnoręcznym 
podpisem. Powinno ono zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, 
numer i serię dokumentu tożsamości oraz numer do kontaktu telefonicznego. 

17. Rodzic nie może telefonicznie zezwolić dziecku na samodzielny powrót do domu. 

18. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie 
dokument tożsamości i na prośbę nauczyciela okazać go. 

19. Osoba odbierająca dziecko musi być zabezpieczona w środki ochrony osobistej 
obowiązujące w częściach wspólnych na terenie szkoły (obowiązek zakrywania nosa 
i ust).  

20. Odbiór dzieci ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne, odbywa się zgodnie ze złożoną 
Deklaracją rodziców w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy przez instruktorów 
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zajęć dodatkowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne stanowiącą 
załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

21. Osoba upoważniona do odbioru powinna zgłosić chęć odbioru dziecka pracownikowi 
szkoły pełniącemu dyżur przy telefonie. Osoba ta musi być zabezpieczona w środki 
ochrony osobistej obowiązujące w częściach wspólnych na terenie szkoły 
(obowiązek zakrywania nosa i ust).  

22. Każde przyjście i wyjście dziecka jest odnotowywane w przedziałach godzinowych             
w Zeszytach monitorowania przyjść i wyjść. 

23. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

24. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez 
rodziców lub 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. 

25. Uczeń  w częściach wspólnych ma obowiązek zakrywania nosa i ust, natomiast  
w sali w świetlicy nie ma takiego obowiązku. Może to robić dla zwiększenia własnego 
bezpieczeństwa.  

26. Uczestnicy świetlicy szkolnej zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasady higieny: 
częste mycie rąk, 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, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 
toalety. 

27. Pomieszczenia świetlicy szkolnej są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

28. Pomieszczenia i wyposażenie świetlicy szkolnej są dezynfekowane każdego dnia 
zgodnie z odrębnymi zasadami wewnątrzszkolnymi. 

29. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały 
wprowadzone,  

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym 
powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust 
 

30. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 
 

31. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali świetlicy szkolnej, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 
dostęp. 
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32. Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do organizacji zajęć ograniczających 
bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. 

 

33. Uczestnicy świetlicy szkolnej powinni mieć własne przybory, którymi nie wymieniają 
się z innymi uczniami. 

 

34. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu 
 

35. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 
gorączkę stosuje Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują 
objawy, mogące sugerować zakażenie Covid-19 stanowiącą załącznik nr 3 do 
Regulaminu organizacji pracy i postępowania prewencyjnego 
pracowników/rodziców/opiekunów/uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie w czasie zagrożenia 
epidemicznego Covid – 19. 

 

36. Współpraca nauczycieli i kierownika świetlicy z rodzicami, realizowana głównie za 
pośrednictwem komunikatora dziennika Librus, rozmowy telefonicznej, pisemnej 
informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy,  
w wyjątkowych sytuacjach w formie bezpośredniej rozmowy. 

 

37. Na pierwszym zebraniu informacyjnym powołuje się Radę Świetlicy, której 
funkcjonowanie opisuje Regulamin Rady Świetlicy stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszego Regulaminu.  

 

 III.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

1. Uczestnik świetlicy ma prawo do:  

1) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

2) ochrony przed wszelkimi formami zjawisk przemocy; 

3) bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy; 

4) udziału w zajęciach, imprezach, uroczystościach i wydarzeniach świetlicowych; 

5) uzyskania pomocy wychowawcy w sytuacjach konfliktowych, wymagających  

wyjaśnień; 

6) pomocy w nauce; 

7) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier,  

zabawek, przyborów i sprzętu rekreacyjno – sportowego, będącego  

na   wyposażeniu  świetlicy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 

2. Uczestnik świetlicy zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego,               

w tym również w Regulaminie świetlicy szkolnej; 

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa pobytu w szkole, zachowania się podczas 

zajęć świetlicowych, spisanych w Kodeksie uczestnika świetlicy stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 
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3) respektowania poleceń nauczycieli – wychowawców świetlicy i innych pracowników 

szkoły; 

4) zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia do domu czy na zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne. 

 

      IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY 

1. Rodzice uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy szkolnej, jeśli musi 
ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy  rodziców, organizację 
dojazdu do szkoły lub inne okoliczności, wymagające zapewnienia mu opieki  
w szkole.  

2. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki 
świetlicy, informując pisemnie o swojej decyzji kierownika świetlicy.  

3. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka  
w świetlicy.  Zalecana forma kontaktu to komunikator dziennika Librus. 

4. Rodzice są zobowiązani do pisemnego upoważnienia osób odbierających dziecko ze 
świetlicy w Upoważnieniu do odbioru dziecka ze szkoły. 

5. Rodzice są zobowiązani do upoważnienia osób odbierających dziecko ze świetlicy  
na zajęcia dodatkowe wypełniając Deklarację rodziców w sprawie odbioru dziecka ze 
świetlicy przez instruktorów zajęć dodatkowych realizowanych przez podmioty 
zewnętrzne stanowiącą załącznik nr 8 do Regulaminu. 

6. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odbioru dziecka 
do godz. 17.55. 

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi 
być poświadczone odpowiednim postanowieniem z sądu. 

8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu świetlicy szkolnej  
i obowiązujących w niej Procedur stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 do Regulaminu. 

 

     V. NAGRODY I UPOMNIENIA 

1. Każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych oraz osoba działająca na 
rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę.  

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, aktywność 
w czasie zajęć, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, 
przestrzeganie Kodeksu uczestnika świetlicy stanowiącego załącznik nr 3  
do Regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum 
świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych lub wspomagające realizację 
zadań świetlicy.  

3. Nagrody są przyznawane przez kierownika i nauczycieli świetlicy, z inicjatywy własnej    
lub innych członków społeczności szkolnej.  
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4. Poniższy katalog nagród może być stosowany łącznie i w dowolnej kolejności:  

1) wyróżnienie - pochwała na forum grupy;  

2) pochwała przekazana rodzicom; 

3) pochwała pisemna (w dzienniczku ucznia, dzienniku zajęć świetlicy);  

4) podziękowanie w formie dyplomu pamiątkowego;  

5) list gratulacyjny;  

6) nagroda rzeczowa czy drobny upominek. 

5. Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego,  
w tym również Regulaminu świetlicy, Kodeksu uczestnika świetlicy i zasad dobrego 
wychowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa, przewiduje się 
upomnienia: 

1) upomnienie ustne na forum grupy;  

2) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców;  

3) zaznaczenie w dzienniku niewłaściwego zachowania czy postawy; 

4) uwaga pisemna w dzienniczku ucznia lub dzienniku zajęć świetlicowych. 

 

     VI. DOKUMENTACJA  ŚWIETLICY 

1. Regulamin świetlicy szkolnej. 

2. Plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Dzienniki zajęć świetlicowych. 

4. Zeszyty monitorowania przyjść i wyjść dzieci.  

5. Kalendarz uroczystości i wydarzeń w świetlicy szkolnej. 

 

     VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych  Regulaminem świetlicy szkolnej zastosowanie mają 
inne dokumenty wewnątrzszkolne a w szczególności Statut Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.  

2. Sytuacje nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozpatruje indywidualnie na 
wniosek rodziców kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.        

 

 


