ZSPSP. 0811.2.2020.UK
REGULAMIN ŚWIETLICY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. św. Wincentego Pallottiego w Krakowie przy Zespole Szkół Pallotyńskich
(tekst jednolity z 28.08.2020r.)
obowiązuje od 1 września 2020r.

Podstawa prawna:
1.

Art. 105. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.
poz. 910 z późniejszymi zmianami)

§ 7.1 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz.502)
3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego
w Krakowie przy Zespole Szkół Pallotyńskich (§ 26, pkt.1-13)

2.

I. Postanowienia ogólne.
1. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływania
wychowawczego i kształcenia.
2. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub
po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków wszechstronnego
rozwoju.
3. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
a) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej nad rozwojem uczestników
zajęć,
b) rozwijanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie wychowawczej
przez wspólną zabawę, naukę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
d) tworzenie warunków do nauki własnej ucznia, w tym możliwość odrabiania lekcji,
e) wyrabianie nawyków kultury dnia codziennego, właściwych zachowań
higienicznych i zdrowotnych.
II. Założenia organizacyjne.
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 w dni, w których
odbywają się zajęcia szkolne.
2. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz
wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one
w razie potrzeby ulegać zmianie.
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.

4. Pod opieką jednego nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej,
może pozostawać nie więcej niż 25 wychowanków.
5. Zapisy dzieci rozpoczynają się od pierwszego dnia nauki w szkole i dotyczą danego roku
szkolnego.
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie
na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
6a. W okresie trwającej pandemii SARS-COV2- COVID 19 do w/w wniosku dodaje się
załącznik nr1.
7. Wychowanków obowiązuje wyprawka świetlicowa, skład której zależnie od potrzeb
w danym roku szkolnym określają wychowawcy. Uczniowie wspólnie korzystają
z przyniesionych do świetlicy materiałów.
8. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje
dyrektor szkoły.
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy świetlicy układanego przez
wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Programem WychowawczoProfilaktycznym szkoły.
2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice (prawni opiekunowie)
we wniosku zapisu. Jeżeli zdecydują się, aby dziecko po zajęciach świetlicowych
samodzielnie wracało do domu biorą za to pełną odpowiedzialność cywilno-prawną.
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie, bądź przez
komunikat w dzienniku elektronicznym.
6. W przypadku braku pisemnej lub elektronicznej informacji od rodziców dziecko nie będzie
mogło opuścić świetlicy.
7. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka osoba odbierająca je ze świetlicy może zostać
poproszona o okazanie dokumentu tożsamości.
8. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii,
1) Do świetlicy może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych
wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie są zakażeni i nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2) Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 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 i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
3) Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Dłonie należy zdezynfekować
obowiązkowo przed wejściem do świetlicy i przy zmianach sali świetlicowych.

4) Sale świetlicy będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.
5) W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik
elektroniczny, na numer telefonu podany przez rodzica we wniosku o zapisanie dziecka
do świetlicy, przez numer wewnętrzny z portierni. W ważnych sytuacjach nauczyciel
świetlicy może wyjść i porozmawiać z rodzicem, pod warunkiem, że nie ma pod opieką
dzieci i zachowując aktualne wymogi sanitarne.
6) W miarę możliwości pogodowych jak najwięcej zajęć świetlicowych prowadzonych będzie
na świeżym powietrzu.
7) Grupy wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z ustalonym przedziałem godzinowym.
Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić
spotykanie się i mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywa
jednocześnie kilka grup, należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych
obszarach na terenie podwórka szkolnego. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia
na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym ustaleniu.
8) Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie pobytu w świetlicy mogą
znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
9) Uczniowie nie mogą zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
samochodów, pluszaków etc.)
10) W czasie pobytu w świetlicy uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami
szkolnymi.
IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
1. Organizowanie wychowankom warunków do nauki własnej, w tym odrabiania lekcji.
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. z wyłączeniem dni
w których występują niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. deszcz, duży wiatr)
lub przekroczony został dopuszczalny poziom normy stężenia pyłu PM 10.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
7. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie wychowawczej przez wspólną zabawę,
naukę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
8. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
9. Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy w czasie epidemii:
a. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące
w świetlicy i konieczność ich stosowania.
b. Nauczyciele muszą przypominać uczniom o konieczności mycia rąk, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
c. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować
chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub

gorączkę, odizolowuje ucznia w wyznaczonym miejscu i stosuje się do § 10
procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID – 19.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
1. Wychowanek ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanej opieki,
b. życzliwego traktowania,
c. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
d. opieki wychowawczej,
e. poszanowania godności osobistej.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a. przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad obowiązujących w grupie
świetlicowej,
b. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c. pomagania słabszym,
d. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
e. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
VI. Nagrody i konsekwencje wobec wychowanków.
W zakresie nagradzania i karania obowiązuje zasada kierowania się dobrem dziecka.
1.Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za przestrzeganie
Regulaminu Świetlicy, zasad obowiązujących w grupie świetlicowej, udział w konkursach
w postaci:
a) pochwały ustnej wychowawcy wobec dzieci uczęszczających do świetlicy,
b) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy- w formie uwagi pozytywnej
w dzienniku elektronicznym,
c) dyplomu,
d) nagrody rzeczowej.
2. Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu i zasad
obowiązujących w grupie świetlicowej dla uczestnika świetlicy przewidziane
są następujące konsekwencje:
a. upomnienie ustne wychowawcy,
b. ostrzeżenie w obecności grupy,
c. pisemne bądź ustne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy
o niewłaściwym zachowaniu,
d. rozmowa z psychologiem lub pedagogiem szkolnym,
e. upomnienie dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej,
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy są odpowiedzialni
za naprawienie wyrządzonych szkód.

VII. Dokumentacja świetlicy:
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Roczny Plan Pracy.
5. Rozkład dnia pracy świetlicy.
6. Dzienniki zajęć.
7. Analiza pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy w formie sprawozdania.
VIII. Regulamin szkolnego placu zabaw dla uczniów
1. Warunkiem korzystania z placu zabaw jest zaznajomienie i akceptacja niniejszego
regulaminu - nieprzestrzeganie zasad grozi poważnym wypadkiem.
2. Uczniowie na terenie placu zabaw przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. Uczniowie bez pozwolenia nauczyciela nie mogą samowolnie oddalać się od miejsca
zabaw.
4. W czasie pobytu uczniów na podwórku szkolnym korzystanie z placu zabaw odbywa
się za zgodą nauczyciela i w czasie przez niego określonym.
5. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona
liczba uczniów ustalona przez nauczyciela.
6. Podczas zabaw uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa
oraz bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Na terenie placu zabaw zabrania się :
 huśtania na stojąco,
 wchodzenia na dachy konstrukcji i inne urządzenia, które temu nie służą,
 gier zespołowych w pobliżu urządzeń zabawowych,
 niszczenia urządzeń zabawowych,
 zaśmiecania terenu,
 niszczenia zieleni,
 spożywania posiłków i picia napojów podczas zabaw na placu.
9. W trakcie zabaw, jeśli uczeń poczuje się źle, niezwłocznie zgłasza ten fakt
nauczycielowi.
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać
nauczycielowi.
11. W czasie pobytu uczestników zajęć świetlicowych na podwórku szkolnym korzystanie
z placu zabaw odbywa się za zgodą wychowawcy świetlicy i w czasie przez niego
określonym.

Kraków, dnia: 28.08.2020 r.

