
Regulamin Świetlicy Szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego   

w Katowicach w okresie trwania epidemii. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, w oparciu o statut szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 

treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy, programie 

profilaktyczno- wychowawczym szkoły. 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczą opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej 

szkoły. 

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składanego w świetlicy. W okresie epidemii 

pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci obojga rodziców pracujących, rodzica 

samotnie wychowującego dziecko. 

§ 2 Cele i zadania świetlicy 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej  

i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy przede wszystkim należy: 

a) Organizowanie pomocy w nauce; 

b) Przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 

c) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

d) Kształtowanie nawyków higieny i czystości; 

e) Rozwijanie samorządności i samodzielności. 

§ 3 Organizacja pracy w świetlicy w okresie epidemii  

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00. Wychowawcy świetlicy dbają  

o zachowanie szczególnych zasad higieny- co najmniej raz na godzinę wietrzą salę w 

czasie zajęć. Każde pomieszczenie świetlicowe (bądź sala lekcyjna z której korzysta 

świetlica) przed każdymi zajęciami jest wietrzona i odpowiednio dezynfekowana. Środki 

do dezynfekcji są umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla każdego wychowanka 

świetlicy pod nadzorem wychowawcy świetlicy. 

2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych lub izolacji. 

3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 

25 wychowanków. Zaleca się nie mieszanie dzieci z różnych oddziałów klasowych jeśli 

jest taka możliwość. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają obowiązek 

dezynfekowania rąk przed wejściem do świetlicy oraz w czasie trwania zajęć. 



4. Godziny pobytu dziecka w świetlicy określają rodzice/opiekunowie w „Karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy szkolnej”, z zaznaczeniem czy dziecko będzie wracało do domu 

samodzielnie, czy też odbierane będzie przez wskazana osobę. 

5. Uczniowie przyprowadzani i odbierani ze świetlicy mogą być tylko przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przestrzeni szkolnej 

przestrzegają aktualnych zasad zgodnie z ogłoszonymi procedurami dyrektora szkoły. 

6. Dzieci, które według karty zgłoszeń nie mogą samodzielnie wychodzić  ze świetlicy, będą 

wydawane tylko osobom upoważnionym. Zmiany w tym zakresie są możliwe tylko na 

pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów. 

7. W czasie korzystania ze świetlicy nie wolno samodzielnie wychodzić ze świetlicy. 

8. Każdorazowe opuszczenie świetlicy powinno być zgłoszone nauczycielowi -

wychowawcy. Uczeń zobowiązany jest dezynfekcji rąk. 

9. Korzystanie z wyposażenia świetlicy (gry, sprzęt sportowy, itp.) – dopuszcza się tylko 

korzystanie z sprzętu, zabawek, materiałów które łatwo można poddać dezynfekcji. 

10. Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych korzystają ze swoich przyborów oraz materiałów 

plastycznych. Do świetlicy przynosi się tylko rzeczy niezbędne z których korzysta tylko 

uczeń.  

11. Wszyscy przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania ładu i porządku 

oraz dbałości o mienie zarówno szkolne jak i własne. 

12. Wierzchnie okrycia i buty uczniowie zostawiają w miejscach wyznaczonych w czasie 

epidemii przez wychowawcę klasy. 

13. Korzystający z wyżywienia, spożywają posiłek w stołówce szkolnej pod opieką 

wychowawcy świetlicy- zgodnie z obowiązującą procedurą na stołówce szkolnej. 

14. Jeżeli wychowawca zaobserwuje objawy chorobowe u dziecka stosuje się do 

odpowiedniej procedury obowiązującej w szkole. 

15. W momencie objęcia miasta strefą żółtą lub czerwoną, udział w zajęciach świetlicowych 

w pierwszej kolejności umożliwia się dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 4 Pracownicy świetlicy 

1. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Wychowawca świetlicy jest stałym członkiem Rady Pedagogicznej. 

3. Wychowawcy dokonują okresowych analiz pracy świetlicy, ustalają wnioski zmierzające 

do stałego podnoszenia poziomu jej działalności i przekazuje je Radzie Pedagogicznej. 

4. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy przede wszystkim: 

a) Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu 

dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania podstawowych potrzeb 

wychowanków w tym zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i swobody działania; 

ze szczególnym zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny w okresie epidemii 

COVID-19 

b) Wspomaganie rozwoju osobowości dziecka w zakresie aktywności społecznej – 

kształtowanie postaw/zachowań wzmacniających umiejętność uczestniczenia  

i współtworzenia otaczającej nas rzeczywistości; 

c) Wzmacnianie poczucia własnej tożsamości  dziecka przy równoczesnym  rozwijaniu 

poczucia przynależności do grupy (rodziny, klasy, zespołu), społeczności lokalnej, 

narodu, społeczności europejskiej, światowej;  



d) Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka – ukazywanie różnorodnych 

sposobów wyrażania ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności spostrzegania, 

rozumienia i oceniania piękna w sztuce, w przyrodzie, itp. 

e) Ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie- upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej w tym roli i znaczenia sportu, rekreacji oraz czynnego wypoczynku, 

kształtowanie nawyków higieny i czystości, wskazywanie zagrożeń cywilizacyjnych 

oraz negatywnego wpływu degradacji  środowiska naturalnego na życie i rozwój 

człowieka; 

f) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – zapewnianie dzieciom niezbędnej 

pomocy w nauce, stworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej w tym do korzystania z różnych źródeł informacji; 

g) Współdziałanie z zainteresowanymi rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, 

pedagogiem szkolnym przy określaniu zakresu potrzeb i oczekiwań oraz 

szczegółowych zadań świetlicy szkolnej, programowaniu i organizowaniu zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych; 

h) Nauczyciel – wychowawcza świetlicy w swoich działaniach opiekuńczo-

wychowawczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie 

i bezpieczeństwo, a także szanowania godności osobistej dziecka. 

§ 5 Dokumentacja 

1. Każdy z wychowawców prowadzi swój dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Działalność świetlicy może być również dokumentowana poprzez nagrania video, albumy 

z fotografiami z imprez artystycznych i kulturalnych. 

Dyrektor Szkoły    
Anna Wątroba 

 


