
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU 

 

regulamin został sporządzony zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 

21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych oraz 

wytycznych MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021r.  

 

1. Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły. 

Uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania procedur ujętych                        

w dokumentach szkolnych: 

- Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku od 25 maja 2020r. zgodnie z reżimem 

sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

- Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku, w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w przypadku realizacji zajęć 

edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć 

2. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2a. W miarę możliwości zajęcia ruchowe częściej będą organizowane na powietrzu. 

 3. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-16.30, w dni, w których odbywają się zajęcia szkolne.  

3a. Uczniowie korzystający z porannej opieki świetlicy wchodzą głównym wejściem do budynku małej 

szkoły i zgłaszają się do wychowawcy świetlicy (parter, mała szkoła). 

Po lekcjach uczniowie podzieleni na grupy przechodzą do wyznaczonych sal według sporządzonego 

harmonogramu. Dokument zostanie przekazany wychowawcom klas. 

3b. Pomieszczenia świetlicowe będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy, w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

3c. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych na stałe salach świetlicy szkolnej, a w razie 

potrzeby innych salach dydaktycznych. 

3d. Uczeń po wejściu do świetlicy szkolnej i zgłoszeniu swojej obecności nauczycielowi, udaje się 

do łazienki celem umycia rąk, według wskazówek umieszczonych przy umywalkach. 

3e. W świetlicy szkolnej rozmieszczone będą środki dezynfekcyjne, umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

3f. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wg instruktażu 

umieszczonego przy umywalkach, ochrona podczas kaszlu i kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. 

4. Świetlica szkolna przeznaczona jest w szczególności dla uczniów klas I- III, tym obojga rodziców 

pracujących, rodzin niepełnych, dzieci z rodzin zastępczych.  



4a. Uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej podzieleni zostaną na stałe grupy wychowawcze. 

4b. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w szczególności gorączkę lub kaszel, pielęgniarka szkolna lub inny pracownik Szkoły 

powinien umieścić ucznia w izolatce (sala nr 13), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób tam 

przebywających i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły. Następnie pielęgniarka 

szkolna powiadamia Rodziców/Opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

4c. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować (w tym dekoracje, wystawki prac, gazetki tematyczne) są usunięte. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. 

4d. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

4e. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością. 

W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały przyniesionych przedmiotów 

innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne ich czyszczenie (pranie 

lub dezynfekcję).  

4f. Wszystkie karty zadań ucznia, kolorowanki opracowane przez nauczycieli, zostaną wręczone 

dziecku z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. 

5.W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie 

klas IV- VI.  

6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

 7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie Karty 

Zgłoszenia wypełnionej przez Rodziców lub Opiekunów. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie 

do dyrektora szkoły.  

7a. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka przez dwa tygodnie w świetlicy szkolnej kierownik 

świetlicy szkolnej dokonuje skreślenia dziecka z listy. 

 8. Po zakończeniu zajęć uczniowie odbierani są przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione 

przez nie.  

8a. Rodzice/opiekunowie lub osoby upoważnione przez nich mogą wejść tylko do części wspólnej 

szkoły, tj. korytarz główny małej szkoły oraz korytarz główny dużej szkoły.  

Podczas odbioru dziecka, z sal znajdujących się w małej szkole, osoba odbierająca, zgłasza 

pracownikowi szkoły fakt przyjścia po ucznia objętego opieką świetlicy szkolnej. Pracownik szkoły 

informuje o tym nauczyciela i na podstawie dowodu osobistego weryfikuje dane osobowe osoby 

odbierającej.  

Podczas odbioru dziecka z sali świetlicy nr 8 lub sal znajdujących się w dużym budynku szkoły, osoba 

odbierająca, informuje nauczyciela o swoim przybyciu nie przekraczając drzwi wejściowych świetlicy.  

9. Rodzice/opiekunowie lub osoby upoważnione przez nie, zobowiązane są do odbioru dziecka 

punktualnie do godziny 16.30.  



10. W przypadku trzykrotnego spóźnienia rodzica/opiekuna po dziecko przebywające pod opieką 

wychowawcy świetlicy szkolnej, kierownik ma prawo skreślić ucznia z listy po uprzednim rozpatrzeniu 

sytuacji przez dyrektora szkoły.  

11. W przypadku regularnych spóźnień rodzica/opiekuna po dziecko przebywające pod opieką 

wychowawcy świetlicy szkolnej, kierownik zgłasza ten stan dyrektorowi szkoły, który o zaistniałej 

sytuacji niezwłocznie zawiadamia Sąd Rodzinny.  

12. Osoby wyznaczone przez rodziców/opiekunów do odebrania dziecka muszą legitymować się 

dowodem osobistym oraz pisemnym upoważnieniem zawierającym: dane osoby odbierającej,                        

nr dowodu osobistego, czytelny podpis rodzica lub opiekun a prawnego.  

13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcami grup poprzez 

mobiDziennik. 

 14. Systematyczny kontakt z wychowawcami świetlicy szkolnej utrzymują wychowawcy klas uzyskując 

opinię o uczniu.  

15. Uwagi dotyczące zachowania ucznia w świetlicy są uwzględniane przez wychowawców klas                  

w ocenie opisowej (semestralnej i rocznej) zachowania.                 

15a. Podczas pobytu ucznia w świetlicy szkolnej obowiązują go wszystkie wytyczne zawarte                                   

w Zasadach funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku w czasie 

pandemii zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązujące od 1 września 2020 r. 

16. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Statut Szkoły.  

17. W przypadku drastycznego łamania Regulaminu Świetlicy, po trzykrotnym upomnieniu, uczeń 

może być usunięty ze świetlicy (przemoc słowna, fizyczna, psychiczna).  

18.Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy szkolnej, drastycznie łamiącego regulamin Świetlicy, 

przedstawia wychowawca świetlicy szkolnej Komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Decyzja Komisji 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

19. Rodzice/opiekunowie dziecka karnie usuniętego ze świetlicy szkolnej mogą po raz kolejny starać 

się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 


