
Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. 

  

     Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku dla uczniów przebywających w szkole 

przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu lekcji do momentu odebrania ich przez 

rodziców. 

1. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie obojga rodziców pracujących, rodzin 

niepełnych, mający szczególną sytuację. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy 

mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 

strefie czerwonej i żółtej. 

2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów na podstawie karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (do 

pobrania w świetlicy oraz ze strony szkoły). 

3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje wicedyrektor wraz 

z wychowawcami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach           

7.00 – 17.00. 

5. Świetlica szkolna jest również czynna w czasie roku szkolnego, w dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 

rodziców. 

6. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 dzieci. 

7. W związku z panującą epidemią COVID-19 konieczne jest bezwzględne 

przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

9. W świetlicy będzie stosowana (codziennie) dezynfekcja pomieszczeń i 

wyposażenia zamgławiaczem ultradźwiękowym (płyn Bio ActiW) bezpiecznym 

dla ludzi i środowiska. 

10. W przypadku zwiększonej liczy uczniów do dyspozycji świetlicy została 

przeznaczona sala numer 35.  

11. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:  

- uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, 



- przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy, 

- wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy, 

- aktywności podczas zajęć, 

- kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej, 

- kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, 

koleżanek i kolegów, 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, 

- każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie 

z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej, 

- dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach, 

- dbania o porządek w stołówce szkolnej po zakończonym posiłku.  

12. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej 

w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy. 

13. Zachowanie i aktywność uczniów są oceniane na bieżąco i odnotowywane za 

pomocą punktacji na TABLICY AKTYWNOŚCI. 

14. Dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i podczas zajęć własnych mogą 

korzystać z dostępnych zabawek, materiałów świetlicowych. 

15. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z gier PSP, z telefonów 

komórkowych (w szczególnych przypadkach za zezwoleniem nauczyciela). 

16. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie świetlicy obowiązuje zakaz 

przynoszenia własnych zabawek aż do odwołania.  

17. Nauczyciele pracujący w świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

przyniesione przez uczniów zabawki i cenne przedmioty.  

18. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są 

zapoznawani z regulaminem świetlicy. Składając podpis pod regulaminem, 

rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego 

przepisy.  

19. Rodzice zobowiązani są zgłaszać u kierownika świetlicy lub wychowawcy 

dłuższe nieobecności dziecka, np. z powodu choroby, w pierwszym dniu 

nieobecności dziecka. 

20. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o 

każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze 

świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez 

opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby). 

21. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono 

swoją obecność u wychowawcy.  

22. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez 

uprawnioną do tego osobę.  

23. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 wychowawcy kontaktują 

się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn 

jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko 



nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne 

wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku 

jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w uzasadnionych 

przypadkach wychowawcy mogą poinformować najbliższy komisariat policji. 

24. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o 

wskazanej godzinie, dyrektorem szkoły skreśla ucznia z listy uczestników 

świetlicy szkolnej.  

25. Wszelkie sprawy indywidualne, uwagi, prośby dotyczące pracy świetlicy 

należy zgłaszać bezpośrednio do wychowawców w godzinach  ich pracy. 

Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 

(domofon, telefon). 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.  

 


