
Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 6.45 – 16.00.  
2. Zapisów dzieci do świetlicy szkolnej dokonuje zespół wychowawców 
świetlicy na wniosek rodziców lub opiekunów. 
3. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci rodziców pracujących. 
4. Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I – VI, w uzasadnionych przypadkach 
starsze. 
5. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się w czerwcu i trwają do końca września w 
każdym roku szkolnym. 
6. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie wypełnionej karty 
zgłoszenia do końca września. Dziecko nie może przebywać w świetlicy przed 
złożeniem karty. 
7. Zespół wychowawców świetlicy może odmówić przyjęcia lub wypisać ze 
składu wychowanków ucznia, który swoim zachowaniem stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa innych dzieci. Procedury postepowania: 
a) wychowawca świetlicy sporządza notatkę o nagannym zachowaniu ucznia w 
dzienniku zajęć; 
b) przeprowadza rozmowę z dzieckiem oraz powiadamia wychowawcę klasy i 
rodziców o zdarzeniu; 
c) w przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia zespół wychowawców 
udziela pisemnej nagany, o czym informuje rodziców; 
d) zespół wychowawców w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawcą 
klasy i pedagogiem szkolnym skreśla ucznia z listy uczestników i usuwa ze 
świetlicy. 
8. Grupa wychowawcza liczy 25 uczniów. 
9. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres od przyjścia dziecka do 
sali zajęć do wyjścia na lekcje lub do domu pod opieką osób wymienionych           
w karcie zapisu. 
10. Samodzielne wyjście ucznia do domu jest możliwe za pisemną zgodą.         
W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest informacja telefoniczna. 
11. Rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione  zobowiązani są do odebrania 
dziecka  ze świetlicy do godzin określonych w pkt. 1 regulaminu. W przypadku 
powtarzających się spóźnień zespół wychowawców świetlicy może za zgodą 
dyrektora wykreślić ucznia ze składu wychowanków. 
12.Obowiązkiem rodziców jest informowanie wychowawców o każdej zmianie 
sposobu odbioru dziecka ze świetlicy. 
13. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa dzieci, konieczny 
jest częsty kontakt rodziców z wychowawcami świetlicy. 
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.  
 
Powyższy regulamin obowiązuje w budynku szkoły przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 oraz w budynku szkoły przy ul. Kasprowicza 1. 
                                                                                                                                                          Sporządził kierownik świetlicy:      

 mgr Grażyna Pogorzelska   



                                                                                                                                      
ANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3                    
W SZCZYTNIE ZGODNY Z WYTYCZNYMI MEN I GIS NA  CZAS TRWANIA  
EPIDEMII  ZWIĄZANEJ  Z  COVID - 19  
 
   
1. Przy każdym wejściu – wyjściu ze świetlicy uczniowie odkażają ręce płynem 
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu.  
2. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie 
dystansu 1,5 m. 
3. Uczeń nie przynosi ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów i 
zabawek.  
4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki w czasie odrabiania lekcji. 
Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.  
5. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko wyłącznie w wyznaczonym 
obszarze ( wejście do szkoły od strony parku – Budynek nr 1) z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Wejście do świetlicy należy zasygnalizować 
użyciem dzwonka przy drzwiach ( Budynek nr 1). 
6. Należy wietrzyć salę raz na godzinę. 
7. Z przedmiotów i sprzętów, których nie można zdezynfekować uczniowie nie 
korzystają.  
8. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają czas na 
świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.  
9. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w 
wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ 
opiekunów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3                    
W SZCZYTNIE ZGODNY Z WYTYCZNYMI MEN I GIS NA  CZAS TRWANIA  
EPIDEMII  ZWIĄZANEJ  Z  COVID - 19  Z DNIA   01.09.2021r. 
 
 
Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci osób 
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 
innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole podstawowej                    
w trakcie trwania nauki zdalnej: 
 
                                                                                                                                                                      
1. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do 
kierownika świetlicy telefonicznie( 896760966) lub osobiście. Godziny pracy 
świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 
2. W grupie może przebywać do 14 uczniów. 
Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości ci sami, stali nauczyciele. 
3. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej( dwie sale, nr 25 i 26) . Każda 
grupa(maksymalnie 14 osób) przebywa w oddzielnym pomieszczeniu świetlicy.                            
Minimalna przestrzeń pomieszczeń przeznaczonych do zajęć dla uczniów nie 
może być mniejsza niż 4m2 na osobę. 
4. Uczniów  obowiązuje częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania twarzy. 
5. Drzwi w ciągach komunikacyjnych powinny być otwarte aby nie trzeba było 
ich  dotykać. 
6. Podczas pobytu w szkole, ucznia obowiązuje zasada zachowania dystansu  we 
wszystkich przestrzeniach szkoły. W miejscach wspólnych obowiązek osłony 
ust i nosa. 
7. Ograniczenie wyjść z dziećmi do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 
gdzie nie ma możliwość zachowania dystansu społecznego np. kino 
8. Każdego dnia zaleca się  wyjście w miejsca otwarte np. park                            
(z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 
 
 
 
                                                                                                                     Kierownik świetlicy: 
                                                                                                                     Grażyna Pogorzelska 
 


