
Regulamin świetlicy szkolnej 

§ 1. 

Cel działalności świetlicy szkolnej. 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz 
odpowiednich warunków do nauki własnej i wypoczynku, 
2. organizowanie kulturalnego spożywania posiłków. 

§ 2. 

Zasady kwalifikacji. 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, a w 
szczególności dzieci rodziców pracujących. 

2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonywane jest na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców, lub opiekunów dziecka. 

§ 3. 

Formy działania świetlicy szkolnej. 

1. Organizowanie zajęć grupowych dla uczestników świetlicy. 
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole przed lub po lekcjach. 

§ 4. 

Zadania świetlicy szkolnej. 

1. Organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. 
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wypoczynku w pomieszczeniach lub na 

świeżym powietrzu. 
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - organizowanie zajęć w tym 

zakresie. 
4. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 
5. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

§ 5. 

Zasady uczestnictwa w zajęciach. 

1. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy w godzinach od 6:30 do 16:30 . 
2. Wychodzenie na boisko dozwolone jest tylko w grupie pod opieką wychowawcy. 

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń wychowawców i przestrzegania 
ramowego rozkładu dnia. 

4. Dbanie o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy. 
5. Dbanie o sprzęt, pomoce, gry i wyposażenie świetlicy. 

6. Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe. 



Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy szkoły oraz planami pracy wychowawców świetlicy. 

 
Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej w czasie COVID 19 

§ 1. 
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych 

§ 2. 
Świetlica szkolna wietrzona jest nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w 

tym w szczególności przed przyjściem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji 
§ 3. 

Środki do dezynfekcji rąk umieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wychowanków pod nadzorem nauczyciela 

§ 4. 
W miarę możliwości zachowany jest dystans społeczny (korzystanie z pomieszczenia świetlicowego oraz 

sal dydaktycznych) 
§ 5. 

Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami 
§ 6. 

Do szkoły uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Zabawki i innego typu rzeczy zostawiają w domu 
§ 7. 

Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i 
po skorzystaniu z toalety oraz dezynfekują ręce po wejściu do świetlicy 

§ 8. 
Dzieci odbierane są tylko przez osoby zdrowe. 

 

…………………………………

………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 
 

WAŻNE: 

● Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez 

rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby upoważnione i zgłoszone 

PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie 

wydane. 

● Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / 

podpisaniu przez rodziców/opiekunów pisemnej zgody na 

samodzielny powrót do domu. 

● Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od 

rodziców/opiekunów prawnych. 

● W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa 
rodzicielskie do opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć 

dokumenty do sekretariatu szkoły. 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka 

do domu informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do 

nauczycieli świetlicy. 

 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Sosnowa 16 62-510 

Konin, danych osobowych zawartych w formularzu Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do 
kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami / prawnymi opiekunami. 

 

 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy. 



 

………………………………………………

……………. 
Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów



 


