
 

Regulamin Świetlicy Szkolnej 

w Szkole Podstawowej Im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

 

1.Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej ze względu na:  

- czas pracy rodziców-na wniosek rodziców  

-organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  w szkole  

 2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców- Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

 3. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach wychowawczych, uwzględniające 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

4. Grupa wychowawcza liczy do 25 uczniów.  

5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanym przez dyrektora szkoły.  

6. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego rocznego planu pracy 
wychowawczej i opiekuńczej uwzględniając miesięczny oraz dzienny rozkład zajęć.   

7. Potrzeby materialne świetlicy są finansowane z budżetu przydzielonego szkole przez organ 
prowadzący oraz dobrowolnych składek rodziców.  

8. Świetlica szkolna zapewnia opiekę i nadzór nauczyciela  w ramach godzin pracy świetlicy: 7.15-
18.00.  

9. Dzieci wracają do domu pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, w innych przypadkach 
dzieci mogą być odebrane przez osoby upoważnione ( wymagane jest upoważnienie 
pisemne).Szczegółowe zasady odbioru zawarte są w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci 
ze świetlicy szkolnej” 

10. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii: 
• Z sali zostają usunięte wszystkie pluszowe zabawki/ dywany/ przedmioty trudne w 

codziennej dezynfekcji . 
• Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

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

• W salach świetlicowych rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji rąk w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
• 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.  

 


