
 

REGULAMIN ŚWIETLICY   
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie.  

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły zgodnie z rocznym planem pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy i roczny 

plan pracy szkoły. 

2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 630 – 1700 w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczno-opiekuńcze w szkole.  

3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców, organizację dojazdu do placówki, czas oczekiwania dziecka na udział w zajęciach 

specjalistycznych oraz w innych, indywidualnych przypadkach, wynikających z organizacji pracy szkoły. 

4. Zapisu ucznia dokonuje się na podstawie karty zapisu ucznia do świetlicy szkolnej, którą wypełniają rodzice 

lub opiekunowie. 

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, których rodzice/opiekunowie 

prawni posiadają zatrudnienie i wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy. 

6. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń, który został zakwalifikowany; nie przejawia objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; którego rodzina nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

7. W świetlicy sprawowana jest opieka z uwzględnieniem zasady jedno dziecko na min. 2m2 powierzchni,  

oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny jak: dezynfekcja, częste mycie rąk; unikanie dotykania 

okolic oczu, nosa i ust; zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu, czy kasłaniu. 

a. Uczeń powinien posiadać przynajmniej jedną maseczkę (lub chustę, pół przyłbicę). Dziecko 

zobowiązane jest ją założyć podczas przemieszczania się częściami wspólnymi szkoły np. przejście 

przez korytarz, oraz w każdej innej sytuacji, kiedy istnieje ryzyko zmniejszenia odległości między 

dziećmi z różnych klas. 

b. Uczeń powinien zachować dystanstans 1,5 m od innych uczestników zajęć.  

c. Przedmioty będące wyposażeniem szkolnym po użyciu przez dziecko, przeznaczone są do bieżącej 

dezynfekcji lub kwarantanny. 

d. Z przyniesionych z domu przedmiotów może korzystać tylko ich właściciel, a po powrocie do domu 

należy je zdezynfekować.  

e. Wychowawcy na bieżąco instruują uczniów i przypominają o w/w zasadach.  

f. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane  

w osobnym pomieszczeniu (izolatka) pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego pracownika szkoły 

wskazanego przez Dyrektora. Nauczyciel powiadomi telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego  

o konieczności odbioru dziecka. 

8. Zajęcia odbywają się w dwóch salach świetlicy szkolnej, oraz w innych pomieszczeniach szkoły według 

harmonogramu ustalonego dla poszczególnych grup dzieci. Wychowankowie korzystają z zajęć na świeżym 

powietrzu, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. 

9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, 

kulturalnego zachowania się, oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Za szkody 

wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć 

organizowanych przez wychowawców, chyba, że istnieją przeciwskazania uniemożliwiające podejmowanie 

konkretnych czynności przez dziecko, o czym rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę. 



11. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Uczeń musi informować 

nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się tj.: do biblioteki, toalety lub 

wyjście na zajęcia nadprogramowe. 

12. Wyjście ucznia na zajęcia pozalekcyjne, organizowane na terenie szkoły, następuje na podstawie listy 

uczestników zajęć, dostarczonej przez osobę prowadzącą. 

13. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo ucznia, który został przekazany do 

świetlicy przez rodziców (opiekunów), wychowawców, innych nauczycieli lub zgłosił się samodzielnie. 

14. Świetlica wymaga pisemnego wskazania rodziców/prawnych opiekunów o sposobie opuszczania świetlicy 

przez dziecko. 

a. Każdorazowe odstępstwo od wcześniej zdeklarowanego sposobu opuszczania świetlicy, musi być 

wyrażone pisemnie i zawierać: imię i nazwisko ucznia, dzień i godzinę wyjścia ze świetlicy, datę i czytelny 

podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. Taką informację w formie pisemnej rodzic/opiekun prawny, 

lub dziecko przekazuje bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

b. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są przyprowadzani i odbierani osobiście przez osoby 

upoważnione. Uczniowie nie mogą być zwalniani do domu na ustną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów), a także na ustną prośbę osób trzecich. Nie mogą też być oddawane pod opiekę osobom, 

które nie są upoważnione do odbioru ucznia.  

c. W nagłych sytuacjach losowych wychowawca może udzielić zgody na odbiór dziecka ze świetlicy przez 

osobę wcześniej nieupoważnioną, po telefonicznym kontakcie z rodzicem (potwierdzonym mailem, 

wiadomością do wychowawcy wysłaną przez Librusa lub sms-em z numeru telefonu rodzica na wskazany 

przez wychowawcę numer). 

d. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko powinna przestrzegać aktualnych przepisów prawa oraz 

wytycznych sanitarnych. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do noszenia masek, dezynfekcji rąk oraz 

do zachowania odległości 1,5 m od innych osób.  

e. Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią (powyżej 10 roku życia), należy rozumieć, jako zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. Rodzice/opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za powrót 

dziecka do domu. 

15. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do natychmiastowej aktualizacji danych swoich 

dzieci zawartych w karcie zapisu, w szczególności numerów telefonów kontaktowych. 

16. Uczniowie nie powinni przynosić do świetlicy zabawek, przedmiotów cennych lub niebezpiecznych. Szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty.  

15.  W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, świetlica zastrzega 

sobie prawo do odmowy dalszego objęcia dziecka opieką świetlicową.  

16.  Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. O sytuacji (uzasadnionej losowo) nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00 rodzic 

informuje wychowawcę świetlicy i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. W razie nieodebrania ucznia 

przed zakończeniem zajęć oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może 

zostać przekazane pod opiekę Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz. 109 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69). 

 


