
REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę 
wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, 
dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 
 

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 

 

1. Uczniowie korzystają ze środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do świetlicy 

 i przychodzą do niej w małych grupach.     

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. 

3.  Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

4. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy zdrowi uczniowie, którzy wymagają opieki ze względu 
na organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wynikające z pracy szkoły. 

5. Uczniowie wymagający opieki ze względu na czas pracy rodziców mogą korzystać ze 
świetlicy na wniosek złożony przez rodziców. 

6. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu 
nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

7. Grupa wychowawcza na zajęciach świetlicowych nie może przekraczać 25 uczniów. 
8. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku 

do wychowawców i kolegów. 
9. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego 

będącego na wyposażeniu świetlicy. 
10. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę 

pomieszczeń 
11. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy.                                                                

12. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                     

w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.   

 

III. ZADANIA ŚWIETLICY 

 
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach. 
2. Zapewnienie opieki uczniom, którzy czekają na zajęcia z powodu nieobecności nauczyciela. 
3. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
4. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
5. Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej. 
6. Upowszechnianie zasad codziennego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości. 
7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 



8. Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami 
oraz obserwację ucznia. 

 

IV. PRACOWNICY ŚWIETLICY 

 

1. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca. 
 
 

V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW 

 

1. Nadzorowanie dezynfekcji rąk przed wejściem do świetlicy. 
2. Wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego 

zostały wprowadzone.  

3. Dbanie o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach 
poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez 
poczucia lęku. 

4. Prezentowanie techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej                         
w widocznym miejscu  w świetlicy.  

5. Prowadzadzenie  profilaktyki prozdrowotnej ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, 
niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględne monitorowanie poprawności 
stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

6. Dbałość o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy. 
7. Unikanie organizowania wyjść poza teren szkoły. 
8. Przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika 

sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, pobytu 

w łazience. 

9. Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu                          

z zachowaniem odpowiedniej odległości. 

10. Sporządzanie planu pracy. 

11. Prowadzenie dziennika zajęć. 
12. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt. 
13. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
14. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym. 
15. Pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych. 
16. Sprawowanie funkcji kontrolnej nad dożywianiem dzieci w szkole. 
17. Dbałość o estetyczny wystrój świetlicy. 
18. Organizowanie uczniom w świetlicy różnego typu zajęć edukacyjnych, 

wychowawczych oraz gier i zabaw. 
19. Dokonywanie  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego 

jakichkolwiek objawów choroby. 
20. Obserwowanie stanu zdrowia wychowanków i informowanie dyrektora o objawach 

mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 
gorączce, kaszlu. 

21. Odizolowanie ucznia z objawami chorobowymi w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu i zapewnienie min. 2 m odległości od innych osób, 

22. W przypadku wskazania przez dyrektora, skontaktowanie się telefonicznie                          
z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. 



23. Przeprowadzenie dzieci do innej, pustej sali, w razie możliwości, aby sala, w której 
przebywało dziecko z objawami chorobowymi została umyta i zdezynfekowana 
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).  
 

VI. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW 

 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 
2. Nagana w obecności wychowawcy klasy. 
3. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy. 

 


