Regulamin świetlicy szkolnej
Działającej w Szkole Podstawowej nr 25
Z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie

§1
Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do
szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły,
ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w
planie pracy oraz w programie wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy świetlicy.
5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
6. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
7. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych.
8. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik
zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
świetlicy.
9. Wychowankowi świetlicy są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w czasie epidemii, w szczególności:
1) do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;
2) uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
ze świetlicy opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
3) przed wejściem do świetlicy należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub umyć
ręce;
4) unikać podawania ręki na powitanie, pożegnanie;
5) zachować aktualnie zalecany dystans społeczny, a jeżeli jest to niemożliwe lub
utrudnione zaleca się stosowanie osłony do ust i nosa (np. maseczka, przyłbica);
6) należy jak najczęściej myć ręce i unikać dotykania oczu, ust i nosa;
7) używać jedynie własnych przyborów szkolnych;
8) spożywać swoje jedzenie i picie;
9) unikać gromadzenia się w większej grupie uczniów np. podczas przerw;

10) w przypadku pogorszenia samopoczucia lub zaobserwowania u siebie objawów
chorobowych należy natychmiast poinformować o tym wychowawcę świetlicy;
11) stosować się bezwzględnie do poleceń nauczyciela wychowawcy świetlicy.
10. Pracownicy świetlicy są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
czasie epidemii, w szczególności:
1) do pracy w świetlicy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;
2) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać telep ordę medyczną, w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona
wirusem; o planowanej nieobecności i jej przyczynie należy bezzwłocznie
poinformować dyrektora/wicedyrektora;
3) unikać gromadzenia się i zachować w miarę możliwości aktualnie zalecaną
bezpieczną odległość od innych osób, a gdy to niemożliwe używać osłony nosa i ust;
4) korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, często myć ręce;
5) w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, powiadomić o ww. dyrektora/wicedyrektora oraz
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły;
6) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu,
powinien on niezwłocznie poinformować o ww. dyrektora/wicedyrektora,
postępować zgodnie z otrzymanymi przez pracodawcę poleceniami.
11. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji. Przedmioty, wyposażenie znajdujące się w świetlicy, powierzchnie płaskie,
klamki, uchwyty itp. są dezynfekowane.
12. Po zakończeniu pracy w świetlicy w danym dniu pomieszczenia są wietrzone i
dezynfekowane.

§2
Cele i zadania

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach
pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w
pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i dbałości o zachowanie
zdrowia,
5) pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie uczniów na obiad),
6) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), wychowawcami, a także z
nauczycielami specjalistami zatrudnionymi w szkole.
3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może zorganizować:
1) zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
2) imprezy szkolne i pozaszkolne, które muszą być zgłoszone dyrektorowi lub
wicedyrektorowi szkoły.
4. Świetlica może współpracować z placówkami kulturalno – oświatowymi i innymi
wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

§3
Organizacja pracy świetlicy

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30
do 17.00.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, także w
wyznaczone dni wolne od zajęć edukacyjnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
3. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
nie powinna przekraczać 25 osób na jednego nauczyciela wychowawcę świetlicy, w grupie
integracyjnej do 5 osób.
4. Uczeń po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Nie podlega opiece
nauczycielom wychowawcom świetlicy uczeń przebywający w szkole, który nie dotrze do
świetlicy przed lub po lekcjach.
5. Nauczyciele wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe
przedmioty przyniesione przez uczniów (telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze
itp.).
6. Przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zamienne.
7. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor szkoły.
8. Uczeń jest zapisywany do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się
corocznie.

9. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, żywego słowa, plastyczne, gry i zabawy
sportowe, socjoterapeutyczne z elementami ekologii i inne.
10. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
11. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez
nauczycieli wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
12. Nauczyciel wychowawca świetlicy dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań
wychowanków zależnie od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy
wychowawczej, pogody.
13. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu są
zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
14. Opieką w świetlicy są objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne, np.
wychowania fizycznego, religii, etyki.

§4
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej ma prawo:
1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na
terenie świetlicy i poza nią,
4) udziału w zajęciach i imprezach świetlicowych,
5) pomocy nauczyciela wychowawcy świetlicy w sytuacjach trudnych i
konfliktowych,
6) pomocy w nauce,
7) życzliwego i podmiotowego traktowania,
8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,
9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier,
zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
10) higienicznych warunków przebywania w świetlicy,
11) korzystania z szatni oddziałowych również podczas pobytu w świetlicy.
2. Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1) przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w
tym również w regulaminie świetlicy,
2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
3) przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy i na zajęciach świetlicowych,
4) respektowania poleceń nauczyciela,

5) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio
potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być
spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były
odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na
plecaki.

§5
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi
ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów
prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
mu opieki w szkole. Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej na podstawie
kompletnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dostarczonych do
szkoły.
2. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy,
informując o swojej decyzji nauczycieli wychowawców świetlicy.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i
funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
4. Współpraca nauczycieli wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami prawnymi)
realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej
informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasowego.
5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo zgłosić się do dyrektora
szkoły lub wicedyrektora.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie
przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do
odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po
opuszczeniu świetlicy.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.

§6
Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy

1. Nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej:
1) prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
2) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,
3) zapewnia uczniom pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach
tematycznych i kołach zainteresowań,
4) przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w
tym również regulaminu świetlicy,
5) bierze udział w opracowaniu: rocznego planu pracy świetlicy, regulaminu
świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy,
6) realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia,
7) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
8) systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,
9) przestrzega dyscypliny pracy,
10) sumiennie wypełnia obowiązki,
11) wykonuje prace zlecone przez koordynatora świetlicy, wicedyrektora, dyrektora,
12) zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz
monitoruje ich przestrzeganie,
13) uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
14) dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
2. Nauczyciel wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy
merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji
oświatowych.
3. Nauczyciel wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa
śródroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.
4. Nauczyciel wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi),
pielęgniarką szkolną, Radą Pedagogiczną.

§7
Dokumentacja świetlicy

1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Ramowy rozkład dnia.

4. Dzienniki zajęć świetlicy.
5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
6. Śródroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§8
Wyposażenie świetlicy

1.
2.
3.
4.
5.

Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W świetlicy jest telefon wewnętrzny.
Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i uczniom.
Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności
świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np.
odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt
audiowizualny.
6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy SA zobowiązani do dbałości
o mienie szkolne.

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują nauczyciele wychowawcy świetlicy we
współpracy z wicedyrektorem.
2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i sekretariacie szkoły
podstawowej.
4. Wcześniejszy regulamin traci moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne
dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut szkoły.

§ 10

Regulamin świetlicy wchodzi w Zycie z dniem 1 września 2020r.

