Lusówko, 1 września 2020 roku.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU

§1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego, zatwierdzany
przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§2
Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a. zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do
nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań,
b. kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
c. rozwijanie zainteresowań oraz zdolności,
d. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
e. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
f. organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku.
g. współpracę i współdziałanie ze szkołą (dyrektorem, wychowawcami klas,
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pedagogiem szkolnym), domem oraz środowiskiem lokalnym w celu rozwiązywania
napotkanych trudności szkolnych,
h. sprawowanie opieki podczas spożywania posiłków.
2. Do zadań świetlicy należy:
a. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
b. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny,
c. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
d. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych
rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
e. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i
czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
f. rozwijanie samodzielności i samorządności,
g. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,
h. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo wychowawczej na dany rok szkolny.

§3
Założenia organizacyjne
1. Działalnością świetlicy szkolnej kieruje kierownik świetlicy, podlegający dyrektorowi
szkoły.
2. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający kierownikowi
świetlicy dyrektorowi szkoły.
3. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w
czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym.
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4. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez
dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela bądź na wniosek wychowawcy lub
pedagoga szkolnego skierowanego wcześniej do dyrektora szkoły.
5. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic/opiekun zobowiązany jest do
wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka, a każda zmiana
telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być
niezwłocznie przekazana wychowawcy świetlicy.
6. Zapisanie

dziecka

do

świetlicy

jest

równoznaczne

z

akceptacją

przez

rodziców/opiekunów i korzystających z niej uczniów Regulaminu świetlicy szkolnej,
którego treść dostępna jest w świetlicy oraz na stronach internetowych szkoły w
zakładce: świetlica.
7. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6.30 do 17.00.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
9. W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka,
rodzic/opiekun powinien zawiadomić świetlicę pod numerem telefonu: 61 814 77 31.
10. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane przez
rodziców/prawnych opiekunów lub osoby uprawnione przez rodziców/opiekunów do
odbioru dziecka z sali świetlicowej.
11. Po zakończeniu zajęć dziecko przekazywane jest rodzicowi/opiekunowi osobiście przez
nauczyciela wychowawcę.
12. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów.
13. Jednorazowe upoważnienia/zwolnienia od rodzica/opiekuna dziecka zapisanego do
świetlicy szkolnej przyjmowane są tylko w formie pisemnej – wychowawca nie
zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.
14. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy, w wypadku bezpośrednio
odebrania dziecka po lekcjach, powinni zawiadamiać o tym fakcie wychowawcę
świetlicy.
15. Świetlica dysponuje dwoma pomieszczeniami – do zabawy i do nauki, a w zależności
od potrzeb wykorzystuje do zajęć sale lekcyjne; w każdym z tych pomieszczeń obecny
jest wychowawca świetlicy.
16. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają posiłki w wyznaczonych porach.
17. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej dzielone są na grupy, których liczba nie
może przekraczać 25.
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18. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun.
19. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
20. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

§4
Wychowankowie świetlicy
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a.

korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu
trudności w nauce,

b.

rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

c.

korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu
audiowizualnego,

2.

d.

opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

e.

zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a. systematycznego udziału w zajęciach,
b. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, a
przypadku konieczności zwolnienia się z zajęć świetlicowych - dostarczenia
pisemnej zgody rodziców/opiekunów,
c. nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i
kolegów,
d. dbania o porządek i wystrój świetlicy,
e. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
f. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, w trakcie pobytu na
stołówce oraz respektowania poleceń nauczyciela - wychowawcy,
g. przestrzegania regulaminu świetlicy.

3.

Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi

trudnościami w nauce i zachowaniu.
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§5
Nagrody i konsekwencje

1.

2.

Za wzorowe zachowanie i właściwe postawy uczeń może otrzymać:
a.

wyróżnienie od wychowawcy świetlicy w obecności grupy świetlicowej,

b.

pochwałę dyrektora szkoły,

c.

pochwałę przekazaną rodzicom/opiekunom,

d.

pochwałę w obecności wychowawcy klasy,

e.

dodatnie punkty z zachowania,

f.

drobny upominek.

Konsekwencją dla ucznia za niewłaściwe zachowanie i postawę może być:
a. upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności grupy,
b. poinformowanie rodziców o niestosownym zachowaniu,
c. nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
d. nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
e. przyznanie ujemnych punktów z zachowania.

§6
Współpraca z rodzicami

W trosce o dobro dziecka wychowawcy świetlicy współpracują z jego rodzicami/opiekunami
poprzez podejmowanie kontaktu w formie:
a. bezpośredniej rozmowy,
b. rozmowy telefonicznej,
c. korespondencji poprzez Librus.
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§7
Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora
szkoły na początku roku szkolnego,
2. Programy i innowacje,
3. Ramowy rozkład dnia,
4. Tematyczny tygodniowy rozkład zajęć,
5. Dziennik zajęć,
6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
8. Regulamin świetlicy,
9. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami,
10. Procedury postępowania.

§8
Zasady bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
wszystkich pracowników świetlicy szkolnej, uczniów z niej korzystających oraz ich
rodziców/opiekunów obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny opracowane zgodnie z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych.
2. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej,
niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
3. W zajęciach świetlicowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję, których rodzice/opiekunowie oraz
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

6

4. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, nie
przebywające na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
5. Przebywanie na terenie szkoły osób przyprowadzających i odbierających dzieci ze
świetlicy ograniczone jest do minimum. Jednocześnie zobowiązane są one do
zachowania zasad bezpieczeństwa: zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy
wejściu do szkoły.
6. Do godz. 7:45 dzieci wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony patio).
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych u
ucznia w czasie opieki świetlicowej, a także po zgłoszeniu przez niego złego
samopoczucia nauczycielowi, uczeń zostanie odizolowany od innych dzieci w miejscu
na terenie szkoły do tego przeznaczonym, zostanie poinformowany dyrektor szkoły oraz
rodzice/opiekunowie ucznia.
8. Rodzic/opiekun dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe zobowiązany jest w
trybie pilnym odebrać je ze szkoły i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego.
9. Pracownik świetlicy, u którego wystąpiły objawy chorobowe wskazujące na infekcję
zobowiązany jest natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć opiekę nad grupą,
informując o sytuacji kierownika świetlicy i dyrektora szkoły, po czym postępować
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
10. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie różnych klas powinni zachować dystans
społeczny lub mieć zasłonięte usta i nos.
11. Wychowawcy świetlicy zbliżając się do uczniów lub do innych osób na mniej niż 1,5m
zasłaniają usta i nos.
12. Do dyspozycji pracowników i uczniów pozostają środki higieniczne (ciepła woda,
mydło) oraz płyn do dezynfekcji, których stosowanie jest konieczne:
a. przed wejściem do sali zajęć,
b. przed posiłkiem i po nim,
c. po powrocie z toalety,
d. po skończeniu zabawy wybraną zabawką, przedmiotem,
e. po powrocie z podwórka, placu zabaw, boiska,
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f. lub każdorazowo, gdy zaistnieje inna konieczność lub indywidualna potrzeba
któregokolwiek uczestnika zajęć.
13. Środki dezynfekcyjne udostępnione są w stałym miejscu w sali zajęć, w każdej chwili i
stosowane przez uczniów pod nadzorem nauczyciela.
14. Należy zachować szczególną uwagę podczas kichania i kaszlu, tj. ukryć nos i usta w
wewnętrznej stronie zagięcia łokcia.
15. Należy unikać dotykania rękami twarzy – ust, nosa, okolic oczu.
16. Sala świetlicowa powinna być regularnie wietrzona, przynajmniej co godzinę oraz po
dezynfekcji pomieszczenia, a jeśli warunki techniczne sali i pogoda na to pozwalają –
okna powinny być uchylone.
17. Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia i/lub personel sprzątający.
18. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów;
obowiązuje zakaz pożyczania ich i wymiany między sobą, a przynoszenie własnych
zabawek jest zabronione.
19. Z sali zajęciowych usunięte zostaną wszelkie przedmioty i obiekty, których dezynfekcja
lub objęcie ich kwarantanną są niemożliwe (np. zabawki pluszowe, dywany, gazetki
ścienne).
20. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć minimalizujących potrzebę
korzystania z zabawek i gier świetlicowych oraz wykorzystywanie metod i form pracy
niewymagających kontaktu między uczniami (gry słowne, kalambury, zagadki,
konkursy, projekcje i prezentacje multimedialne itp.).
21. Możliwe jest realizowanie zajęć plastycznych i technicznych, a wtedy nauczyciel
przydziela uczniowi materiały papiernicze/plastyczne (kartki, masy plastyczne, bibułę)
wyłącznie do jego użytku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (w rękawiczkach
jednorazowych), a powstałe prace uczeń zabiera do domu.
22. Do dyspozycji uczniów pozostają wybrane przez wychowawcę świetlicy gry i zabawki
świetlicowe, jednak ich używanie podlega obostrzeniom.
23. Po skończonej zabawie/grze uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce, a
zabawki trafiają do przeznaczonego do tego celu pojemnika/worka, opisanego datą
ponownego użytku, który wraz z zawartością objęty ostaje 48-godzinną kwarantanną.
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24. Za segregowanie zabawek i gier, umieszczanie ich w pojemniku/worku, datowanie
pojemnika/worka i ponowne dopuszczenie zawartości do zabawy odpowiadają
nauczyciele świetlicy.
25. Nauczyciel świetlicy codziennie przed rozpoczęciem zajęć z grupą przypomina o
obowiązujących zasadach higienicznych, wraca do nich w ciągu dania tyle razy, ile uzna
za konieczne, a także stale czuwa nad ich respektowaniem i w razie potrzeby pomaga
podopiecznym w wykonywaniu wszystkich zalecanych czynności.
26. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej do niniejszego regulaminu zostaną
wprowadzone stosowne zmiany, o których uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie
zostaną niezwłocznie poinformowani.
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