
REGULAMIN ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W PABIANICACH 

 

1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 17.00.  

2. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na: 

 1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców 

 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole  

3. Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą również uczniowie klas IV-VIII w przypadku gdy:  

- w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych w 

zarządzeniu Dyrektora Szkoły, konieczne jest zapewnienie opieki dzieciom, na podstawie pisemnych 

deklaracji rodziców / prawnych opiekunów  

- konieczne jest zapewnienie zorganizowanej opieki dla grupy uczniów lub oddziału w ramach 

zastępstwa za nieobecnego nauczyciela / wychowawcę  

- uczniowie nie uczestniczą w zajęciach zapisanych w planie nauczania jako zajęcia 

nadobowiązkowe, np. religia, wychowanie do życia w rodzinie, dydaktyczno – wyrównawcze i inne, 

a przebywają na terenie szkoły bez opieki innego nauczyciela / wychowawcy  

- uczniowie zbyt wcześnie przyszli do szkoły lub oczekują na inne zajęcia (np. wyjazd na basen).  

- w innych uzasadnionych przypadkach, np.: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego 

rodzeństwa w świetlicy .  

4. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej 

niż 25 uczniów. 

5. Rekrutacja do świetlicy szkolnej przeprowadzana jest po zasięgnięciu opinii wychowawcy/ lub 

zespołu wychowawczego. 

6. Do świetlicy na pobyt stały w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które muszą  

przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia im opieki przez rodziców / 

opiekunów prawnych.  

7. W przypadku, gdy liczba dzieci deklarowanych do stałego udziału w zajęciach świetlicowych 

przekracza możliwości organizacyjne i kadrowe świetlicy, decyzję o przyjęciu dziecka lub odmowie 

przyjęcia podejmuje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu wniosku przez zespół wychowawczy szkoły.  

8. Dzieciom nie zapisanym do świetlicy na pobyt systematyczny świetlica zapewnia opiekę w 

przypadku nagłej potrzeby zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie.  

9. Zapisu dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku (oświadczenia) rodziców / opiekunów 

prawnych, w którym określają czas przebywania dziecka w świetlicy oraz wskazują formę jego 

powrotu do domu (samodzielnie lub pod opieką).  

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa stosowna procedura, której znajomość 

potwierdza osoba, składająca wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy.  

11. Dziecko przyjęte do świetlicy uczestniczy w zajęciach organizowanych przez wychowawców 

świetlicy.  

12. Zachowanie wychowanków / uczestników zajęć w świetlicy szkolnej uwzględniane jest w 

procedurze ustalania oceny zachowania poprzez udział wychowawców świetlicy w konsultowaniu 

oceny.  

 



Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:  

 właściwie zorganizowanej opieki przed lekcjami i po ich zakończeniu,  

 życzliwego, podmiotowego traktowania,  

 swobody wyrażania myśli i przekonań,  

 zapewnienia warunków bezpiecznego pobytu w świetlicy,  

 poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą,  

 zgłaszania bieżących problemów oraz napotykanych trudności w czasie pobytu w świetlicy oraz 

oczekiwania pomocy w ich rozpatrzeniu i rozwiązaniu,  

 uzyskania pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji,  

 rozwijania swoich zainteresowań,  

 udziału w wybranych przez siebie zajęciach,  

 korzystania z zasobów i sprzętu świetlicy,  

 proponowania własnych form spędzania czasu i przedstawiania swoich pomysłów.  

 

Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:  
 zgłaszania swojej obecności niezwłocznie po przyjściu do świetlicy,  

 nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy i uzyskania jego zgody na 

wyjście,  

 przestrzegania regulaminu świetlicy,  

 przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

 dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób,  

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,  

 dbania o porządek i ład w pomieszczeniach świetlicy,  

 kulturalnego zachowania się i respektowania poleceń nauczyciela,  

 noszenia zmienionego obuwia,  

 pozostawienia wierzchniego okrycia oraz tornistrów / plecaków w miejscu do tego 

przeznaczonym,  

 spożywania posiłków siedząc przy stoliku,  

 niekorzystania z telefonów komórkowych bez wiedzy i pozwolenia nauczyciela,  

 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 1 

do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza 

 w Pabianicach 

 „Regulamin   

„Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza  

prowadzonej przez Miasto Pabianice  

oraz procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów 

prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.” 

(wyciąg) 

Zajęcia w świetlicy szkolnej 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka 

konieczność, w innych salach dydaktycznych. 

2. Do Regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii, szczególnie podczas przyprowadzania i odbierania 

dzieci, tj. m. in.: 

1) Dziecko przyprowadzane lub odbierane jest ze świetlicy szkolnej przez 

jednego rodzica /opiekuna prawnego lub osobę przez nich upoważnioną. 

2) Wchodząc do szkoły  osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci ze 

świetlicy zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa  

i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3) W korytarzu świetlicy może przebywać jedna osoba zgłaszająca się po odbiór 

dziecka.  

4) Odbierając dziecko rodzice wchodzą do świetlicy bezpośrednim wejściem 

znajdującym się pod łącznikiem. Na dziecko oczekują w korytarzu na 

półpiętrze, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego (min. 2 m.). 

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii  SARS-CoV2 określa Aneks nr 1 do „Regulaminu świetlicy SP5”.  

Rodzice dzieci korzystających ze świetlicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania 

się z jego treścią i zobowiązanie do jego przestrzegania. 

3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż 

co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 

4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki 

z płynem do dezynfekcji rąk.” 

 



 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zasad rekrutacji do świetlicy szkolnej 

 oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii  SARS-CoV2 

 

1. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III, którzy 

pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców –w przypadku kiedy 

oboje rodzice pracują. 

2. 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. 

3.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- po 

przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  

5. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

6. 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. 

7. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. 

Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

8. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

9. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

10. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

11. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, maskotek etc). 

12. Dzieci zapisane na pobyt stały do świetlicy, w miarę możliwości korzystają z obiadu 

poza przerwami obiadowymi. 

13. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 



14. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 

powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać 

(dotykać). 

15. Dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają 

istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: 

 zachowują dystans  podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i 

innych salach, 

 w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) –mają             

obowiązek osłony ust i nosa. 

16. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których 

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. 

17. Poszczególne grupy w czasie posiłku w stołówce nie powinny mieć ze sobą kontaktu  

i nie siedzieć przy tych samych stolikach. 

18. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i z takich spożywane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


