
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2  im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

STO w Warszawie 

obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W szkole działa świetlica, zwana dalej opieką pedagogiczną. 
2. Opieka pedagogiczna jest integralną częścią Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i obowiązują w niej 

wszystkie regulaminy i procedury ustalone w szkole.  
3. Do świetlicy przyjmuje się: 

a) dzieci z oddziału przedszkolnego przy SSP nr 2 STO oraz dzieci z klas I-VI, które potrzebują przebywać 
dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności, 

b) korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne. 
4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) 

dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
5. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas. 
6. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę  o problemach wychowawczych 

zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. 
7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy. 
8. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy. 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

Cel główny: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych.  
Do zadań świetlicy należy w szczególności:  
1. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,  
2. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,  
3. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o 

zachowanie zdrowia,  
4. rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,  
5. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.  
6. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego 

myślenia,  

Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z opracowanym na dany miesiąc Planem Pracy. Zajęcia świetlicowe 
organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych 
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania 
zadań domowych. 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od momentu zakończenia zajęć edukacyjnych do 
godziny18:00. 

2. Uczniowie oddziału przedszkolnego przechodzą o godz. 16.00 pod opiekę wychowawcy świetlicy klas 
pierwszych. 

3. Uczniowie klas IV - VI przechodzą o godz. 16.30 pod opiekę wychowawcy świetlicy klas trzecich.  
4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu oraz na dziedzińcu szkolnym i w Parku 

Henrykowskim, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
5. Wychowawca świetlicy wraz z uczniami ustalają kodeks grupy świetlicowej, zwracający szczególną 

uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii. 
6. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych nauczyciel przyprowadza uczniów na świetlicę wraz z listą obecności. 



7. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 
oddaleniu się. 

8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne osoby upoważnione w Karcie zgłoszeniowej 
(załącznik nr 1). 

9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być 
odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu 
Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne 
wyjście dziecka ze świetlicy. 

10. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko nie miałoby być odebrane przez osoby nieumieszczone w 
karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być 
dostarczone do świetlicy. 

11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie 
rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie 
informowany dyrektor lub w szczególnych przypadkach policja. 

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze 
świetlicy. 

14. W momencie pojawienia się rodzica/opiekuna, dziecko uważa się za odebrane i będące już pod opieką 
rodzica/opiekuna. 

15. Rodzic/opiekun za pośrednictwem domofonu odbiera dziecko ze świetlicy. 
16. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego 

odbierania dzieci. 
17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 

powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy. 
18. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie 

danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.). 

19. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, smartwach’y oraz innych urządzeń 
technicznych przyniesionych z domu. 

20. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do 
szkoły przez uczniów. 

21. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia. 

ORGANIZACJA W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej. 

2. Dziecko odbierane jest ze szkoły tylko przez jednego rodzica. 
3. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe. 
4. Rodzice uczniów klas 0 – 1 do końca września mogą odbierać dziecko z sali opieki pedagogicznej, 

przestrzegając zasad sanitarnych. 
5. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas 
kichania i kaszlu. 

6. Uczniowie mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, korzystają z nich pod nadzorem 
wychowawcy świetlicy.  

7. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, 
pluszaków, itp.) 
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8. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku sz-
kolnym lub w tornistrze.  

………………………………………………………………………… 
   Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego
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