
Załącznik nr 1 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 

W TANOWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I Wstęp 

1. Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz profilaktyczną i jej 

celem jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności. 

2. Zajęcia świetlicowe wynikają z organizacji pracy szkoły. 

 

II Organizacja pracy 

 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor Ośrodka. 

2. Świetlica otwarta jest w godzinach 7:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. 

3. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 8 osób. 

4. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka  

w świetlicy. 

5. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii 

bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka. 

III Dokumentacja świetlicy 

Dokumentacja świetlicy obejmuje: 

1. Regulamin świetlicy szkolnej. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Dzienniki zajęć świetlicy. 

4. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy. 

IV Wyposażenie świetlicy 

1. Pomieszczenia świetlicy spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne  

i rekreacyjne. 

3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służą zarówno dzieciom jak i pracownikom. 

4. Dzieci mają prawo do pełnego korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy. 

5. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do 

dbałości o mienie. 



V Zadania świetlicy szkolnej  

Główne zadania świetlicy szkolnej realizowane w ciągu całego roku szkolnego, to: 

1. Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia. 

3. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 

4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej oraz nabywanie 

umiejętności wykorzystywania czasu wolnego. 

5. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego uczniów. 

6. Stymulowanie mowy dziecka. 

7. Odrabianie zadań domowych. 

8. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem, jego historią, 

kulturą i tradycjami. 

9. Kształtowanie wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych. 

10. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, grup wychowawczych, 

psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

11. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych. 

12. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej i nawyków kulturalnego zachowania się. 

VI Sytuacje wyjątkowe 

1. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

Zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej, wicedyrektorowi Ośrodka i telefonicznie 

informuje rodziców. W zależności od powagi sytuacji wzywa się karetkę pogotowia. 

2. W przypadku, kiedy rodzic (opiekun) nie odbierze dziecka od poniedziałku do piątku 

do godz. 16:00, wychowawca podejmuje następujące działania: 

• Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, 

• Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka, 

• Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

(opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, zawiadamia 

dyrektora Ośrodka, a następnie policję, 

• Sporządza notatkę z podjętych działań. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona 

zgłosił się po dziecka w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy: 

• Niezwłocznie powiadomić dyrektora Ośrodka, 

• Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej o opuszczenie terenu szkoły;  

w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską, 

• Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę 

upoważnioną, 

• Jeżeli wezwanie rodzica lub innego opiekuna jest niemożliwe, należy 

powiadomić policję lub straż miejską, 



• Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia  

i podjętych działań. 

 

VII Funkcjonowanie świetlicy w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

 

1. W świetlicy mogą przebywać uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą̨ wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady:  

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5m,  

c.  dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować́ środki ochronne  

w postaci maseczek oraz dezynfekować́ ręce lub użyć́ rękawiczek 

jednorazowych.  

 

4. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w izolatce znajdującej się w budynku grup wychowawczych  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka  

z Ośrodka (rekomendowany własny środek transportu). 

5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

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

6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej, których nie 

można skutecznie umyć lub zdefiniować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 

dostęp. 

7. Pomieszczenia świetlicy należy systematycznie wietrzyć (co najmniej raz na godzinę). 

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placów zabaw i pobyt na świeżym powietrzu. 

9. Pomieszczenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy szkolnej należy skutecznie myć lub 

dezynfekować po każdym dniu zajęć. 

 


