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Załącznik nr 1 

 do Wewnętrzny regulamin funkcjonowania   

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  

we Włocławku 

w czasie epidemii 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2020.910 i 1378) 
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 
dokumentacji (Dz. U. 2017.1646 i 2019.1664) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. 2019.502) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018.2140), 
Statut Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Szarych Szeregów z dnia 01 grudnia 2017r. 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia 1 września 2020r. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 

 

§1 

1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej 
szkoły. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy: 

 zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom szkoły w czasie poza 
zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku 
szkolnego, 

 organizowanie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne, możliwości 
psychofizyczne oraz zapewniających prawidłowy rozwój uczniów, 

 tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania  
z pomocy w nauce, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

 kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych. 
3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy: 

 zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

 uczestnictwo w zajęciach świetlicowych zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny: 
rekreacyjnych, relaksacyjnych, ruchowych i innych, w tym na świeżym powietrzu,  

 możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, 
zainteresowania, w tym plastycznych, technicznych, komputerowych, 

 umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej, 

 zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

 organizowanie pomocy uczniom w nauce i odrabianiu zadań domowych, 

 prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji  
i przemocy, 

 współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych  
i wychowawczych szkoły, 

 rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
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 umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki. 
4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały 

zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas. 
5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, 

spektakle i inne. 
6. Zadania wychowawców świetlicy: 

 zapewnienie opieki  i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy,  

 współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem  
w sprawach istotnych z uwagi na właściwą organizacje opieki nad uczniami, 

 realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy, 

 organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych  
i innych, 

 włączanie się w realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły,  

 prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy, w tym rejestr udziału uczniów w zajęciach 
świetlicy,  

 przedstawienie sprawozdania z działalności świetlicy w podsumowaniu semestralnym 
i rocznym. 

 
§2 

 
1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Szarych Szeregów we Włocławku, którzy pozostają w szkole poza zajęciami 
przewidzianymi w planie zajęć  ze względu na: 

 czas pracy rodziców, 

 nieuczestniczenie w zajęciach religii swojego oddziału,  

 oczekiwanie na realizację zajęć pozalekcyjnych, 

 konieczność zapewnienia opieki w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela, 

  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki. 
2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 – 17.00.  

Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice pełną odpowiedzialność za zdrowie 
 i życie swojego dziecka. 

3. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne od zajęć 
dydaktycznych, za wyjątkiem ferii zimowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 
rodziców. 

 
§3 

 
1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów: 

 na wniosek rodziców, 

 na wniosek wychowawcy. 
2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o pisemny wniosek rodziców, który 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decydują wychowawcy świetlicy,  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
4. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do: 



                                     Regulamin świetlicy szkolnej           Strona 4 z 7 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. SZARYCH SZEREGÓW WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 

 przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy, 

 wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 

 aktywności podczas zajęć, 

 kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej, 

 kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek  
i kolegów, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

 każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie  
z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej, 

 dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach, 

 dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku. 
5. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej  

w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 
 

§4 
 

1. Wychowawcy świetlicy każdego roku przygotowują roczny plan zajęć świetlicowych. 
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo – 

Profilaktycznym i  koncepcją pracy szkoły. 
3. Rodzice mają prawo opiniowania i wnioskowania w sprawach świetlicy, w tym w sprawie 

Planu pracy świetlicy. 
4. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku 

roku szkolnego. 
 

§ 5 
 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w trzech grupach wychowawczych, tworzonych  
na bieżąco w zależności od potrzeb. 

2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej faktycznie przebywających w świetlicy  w danej 
godzinie nie może przekraczać 25 osób. 

3. W sytuacji, gdy wśród uczniów są uczniowie z orzeczeniem lub opinią poradni 
psychologiczno – pedagogicznej liczba uczniów pod opieką jednego wychowawcy jest 
odpowiednio mniejsza. 

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką 
jednego nauczyciela nie może być większa niż 5. 

 
§6 

 
1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie  

z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły i wychowawcami klas. 

2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, 
wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę. 
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§7 

 
1. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani  

z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Składając podpis pod regulaminem, rodzice 
zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy. 

2. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u  wychowawcy świetlicy dłuższe nieobecności dziecka, 
np. choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka. 

3. Nieusprawiedliwiona przez rodziców dwutygodniowa nieobecność dziecka upoważnia 
wychowawców  świetlicy do skreślenia dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy. 

4. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym 
odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie 
zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania 
dziecka przez inne niż wskazane osoby). 

5. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją 
obecność u wychowawcy. 

6. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego 
osobę. 

7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 wychowawcy kontaktują się  
z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji  
z rodzicami, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców lub inne wskazane 
osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu  
z rodzicami, w uzasadnionych przypadkach, wychowawcy mogą pozostawić dziecko  
w szkole pod opieką pań sprzątających salę świetlicy lub poinformować najbliższy 
komisariat policji. 

8. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej 
godzinie, wychowawcy  świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły skreślają ucznia  
z listy uczestników świetlicy szkolnej. 

 
§8 

 
1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są wychowawcy. 
2. Liczbę pracowników ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ 

prowadzący szkołę. 
3. Wychowawcy  świetlicy podlegają wicedyrektorowi szkoły.  

 
§9 

 
1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 regulamin świetlicy, 

 roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,  

 tygodniowy rozkład zajęć, 

 dzienniki zajęć, 

 wnioski zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, 

 sprawozdania z działalności świetlicy. 
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§10 
 

1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może 
odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawców. 

2. Na wyposażeniu świetlicy szkolnej znajduje się apteczka. 
3. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 
4. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy. 
5. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać dyrektorowi. 
 

§11 
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar) 
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez 
opiekunów zdrowych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar). Opiekunowie mogą 
wchodzić tylko i wyłącznie do wyznaczonej części wspólnej. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Zapewnione są sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  
Wychowawcy świetlicy są zobowiązani ustalić i sporządzić wykaz sposobów szybkiej 
komunikacji z rodzicami/opiekunami uczniów. Rodzice/opiekunowie uczniów 
zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji od dyrektora szkoły i nauczycieli 
zamieszczanych  
w dzienniku elektronicznym oraz do odbierania telefonów ze szkoły lub 
natychmiastowego oddzwaniania. 

4. Spotkania z rodzicami uczniów przy zachowaniu norm sanitarnych odbywać się będą 
tylko i wyłącznie w piątki. 

5. Indywidualne kontakty wychowawców z rodzicami  uczniów obywać się będą tylko  
w formie zdalnej lub telefonicznie z ograniczeniem do niezbędnego minimum spotkań 
indywidualnych na terenie szkoły tylko w wyznaczonych miejscach ze szczególnym 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 
ucznia  
w wyznaczonym miejscu – izolatce (sala nr 2 w budynku B) zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
Uczeń w izolatce przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły wyznaczonego 
przez dyrektora bądź wicedyrektora do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna. 

7. Zajęcia świetlicowe są realizowane w dwóch salach - sala nr 4 i sala nr 5 w budynku B,  
a uczniowie mają w miarę możliwości przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 
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8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować są usunięte lub uniemożliwiony jest  do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. Z sal zostają usunięte dywany. 

9. Wychowawcy świetlicy szkolnej zobowiązani są do nieustannego przypominania uczniom 
o przestrzeganiu ogólnych zasad higieny ze szczególnym uwzględnieniem częstego  
i właściwego mycia rąk mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrony podczas kichania i kaszlu, 
unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego. 

10. Uczeń posiada własne przybory oraz materiały i tylko z nich korzysta podczas zajęć 
świetlicowych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i materiałami 
między sobą. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności  
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają o regularne 
ich czyszczenie lub dezynfekcję. 

12. W sytuacji prowadzenia zajęć w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 
podłoga są myte detergentem i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.  

13. Uczniowie korzystają z toalety z zachowaniem zasady - max. 1 osoba w łazience, o ile jest 
to możliwe pod opieką nauczyciela. 

14. Zajęcia świetlicowe organizuje się na tarasie w budynku B oraz na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły, o ile nie uniemożliwiają tego warunki pogodowe. 

15. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu 
ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.  

16. Spożywanie posiłków (drugie śniadanie) przez uczniów w świetlicy szkolnej odbywa się  
tylko w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego 
spożycia posiłku (niezbędna jest własna papierowa serwetka jednorazowa, która będzie 
rozłożona na blacie stolika). 

17. Wychowawcy świetlicy na bieżąco informują uczniów zakazie dzielenia się jedzeniem  
i piciem podczas pobytu w świetlicy szkolnej 

18. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla uczniów pod nadzorem wychowawcy.  

19. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz  
po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 
§12 

 
Regulamin świetlicy szkolnej obowiązuje od dnia 1 września 2020r. Wprowadzono 

Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 1/2020/2021 z dnia 31.08.2020r. 


