
REGULAMIN ŚWIETLICY 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE 
 

 
 

I. Cele i zadania świetlicy 
 

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną 
działalności szkoły. 

2. Głównym celem działalności szkoły świetlicy jest zapewnienie uczniom 
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój 
osobowości oraz stworzenie warunków do rekreacji i pracy własnej ze szczególnym 
uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS. 

3. Do działań świetlicy należy: 
 kształcenie pozytywnych nawyków i kultury współżycia w grupie, 
 wyrabianie i utrwalanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy, 
 rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 
 zachęcanie do niesienia pomocy w grupie, 
 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień oraz 

organizowanie zajęć w tym zakresie, 
 organizowanie zajęć rekreacyjnych: gier i zabaw ruchowych, 
 współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów uczęszczających do świetlicy. 

 
II. Organizacja pracy świetlicy 
 

1. Świetlica pracuje zgodnie z obowiązującymi w szkole dokumentami (Statut, 
regulaminy). 

2. Świetlica funkcjonuje 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godz. 7.00 – 17.30. 
3. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy. 
4. Świetlica organizuje opiekę nad dziećmi z klas I-III oraz w miarę potrzeb opiekę dla 

uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki 
ze względu na czas pracy: 

 w godzinach 7.00 - 7.45 wszyscy uczniowie przebywają w grupie mieszanej, 
 do uczniów klas pierwszych (przebywających w świetlicy) po swoich zajęciach 

dołączają dzieci z oddziału przygotowawczego I-III, 
 uczniowie klas I-III od godziny 15.30  przebywają w grupach mieszanych, 
 uczniowie drugiego etapu edukacyjnego przebywają wyłącznie w grupach 

mieszanych, 
 uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę 

w grupach mieszanych. 



5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie Karty zgłoszenia do świetlicy 
szkolnej (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionej osobiście przez 
rodziców. 

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących. 
7. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania: Procedur organizacji pracy i zachowania 

się społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka 
w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego oraz Regulaminu Świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka. 

8. Do świetlicy uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych. 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wiekowych. Wychowawca organizuje 
zajęcia swojej grupy i osobiście sprawuje opiekę nad każdym powierzonym 
wychowankiem. 

10. Uczniowie klas I-III pozostają po lekcjach w swoich salach lekcyjnych, a opiekę nad 
nimi przejmuje wychowawca świetlicy. Uczniowie klas pierwszych przebywają też     
w sali świetlicowej A (parter). 

11. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne przybory szkolne (zabawki itp. zostają 
w domu) i nie wymieniają się nimi z innymi uczniami. 

12. Pracownicy szkoły nie odpowiadają za przyniesione do szkoły cenne rzeczy, pieniądze. 
13. Odbierać dzieci ze świetlicy mogą tylko rodzice i osoby przez nich upoważnione 

(upoważnienie w formie oświadczenia – (załącznik nr 2 do Regulaminu) 
dostarczonego przez rodzica). Wskazane jest podanie w Karcie zgłoszenia 
orientacyjnej godziny odbioru dziecka ze świetlicy. 

14. UWAGA! Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy możliwe jest wyłącznie na 
podstawie pisemnego upoważnienia rodziców lub opiekunów. Godziny wyjścia 
dziecka zostają odnotowywane w dzienniku zajęć. 

15. Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze świetlicy muszą być zdrowe (bez 
objawów chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych) i powinny 
zachowywać wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk). 

16. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze świetlicy mogą wchodzić do 
wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 metra, 
 dystansu do pracowników szkoły minimum 1,5 metra. 

17. W związku z zagrożeniem pandemicznym należy zapewnić sposoby szybkiej, 
skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

18. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać          
na infekcję dróg oddechowych, w tym gorączkę, kaszel, uczeń  będzie przebywał 
w odrębnym,  wyznaczonym  pomieszczeniu z zachowaniem wszystkich wymaganych 
procedur sanitarnych.  Niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice o konieczności 
odebrania dziecka w  jak  najkrótszym  czasie. 

19. Zachowanie ucznia podczas przebywania w świetlicy i uczestnictwo w zajęciach 
(zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania) ma wpływ na ocenę 
zachowania dziecka w szkole. 



20. Za wzorowe, przykładne zachowanie dziecko otrzymuje pochwałę: 
 udzieloną przez wychowawcę, 
 udzieloną przez wychowawcę na forum grupy, 
 udzieloną przez kierownika świetlicy. 

21. Jeśli dziecko nie przestrzega Regulaminu Świetlicy, jego zachowanie stwarza 
zagrożenie dla innych uczniów, a w szczególności łamie zasady bezpieczeństwa 
związane z COVID-19, wychowawca może podjąć działania dyscyplinujące, tj.: 

 upomnienie ucznia, 
 upomnienie ucznia na forum grupy, 
 upomnienie przez kierownika świetlicy, 
 powiadomienie wychowawcy klasy i rodziców ucznia o jego zachowaniu, 
 przeniesienie do innej grupy. 

22. Uczniowie klas I-III biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych poza grupą są odbierani 
i przyprowadzani do grupy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

 
III. Dobrowolna wpłata na fundusz świetlicy 
 

1. Rodzic deklaruje dobrowolną wpłatę (deklaracja zawarta w Karcie zgłoszenia dziecka 
do świetlicy szkolnej) na fundusz świetlicy w wysokości: 

 10 zł, 
 15 zł 
 innej zadeklarowanej kwoty miesięcznie. 

2. Wpłat dokonuje się jednorazowo lub w dwóch ratach (za I i II półrocze) na numer 
subkonta Rady Rodziców: 28 8642 0015 2024 4901 2622 0002 

3. Dokonując wpłat należy podać: 
 imię i nazwisko ucznia, 
 klasę, do której uczęszcza, 
 okres, za który dokonuje się wpłaty (opłata za cały rok, opłata za I półrocze, 

opłata za II półrocze), 
 dopisek: fundusz świetlicy. 

4. Wpłaty przeznaczane są na: 
 podstawowe środki opatrunkowe i środki do dezynfekcji, 
 materiały do prac plastycznych, 
 książki do świetlicowej biblioteczki, 
 sprzęt sportowy, 
 gry planszowe, karciane, zręcznościowe, 
 inne materiały niezbędne do pracy dydaktycznej, 
 nagrody za konkursy organizowane w świetlicy. 


