
REGULAMIN ŚWIETLICY 
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku - Białej, „ do świetlicy szkolnej przyjmowani są  

w pierwszej kolejności uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I–III obojga pracujących rodziców, z rodzin niepełnych, wielodzietnych  
i wychowawczo zaniedbanych, a także dzieci z rodzin zastępczych ”. 

2. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach świetlicowych jest spełnianie w/w warunków oraz wypełnienie przez rodzica/opiekuna karty 
zgłoszeniowej dziecka do świetlicy. 

3.  Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w razie 
nie przyjęcia dziecka do świetlicy można się odwołać do Dyrektora Szkoły. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty 
wniesienia odwołania.  

4. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:10-16:45. 
5. Po zakończonych zajęciach dziecko jest doprowadzane do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela kończącego lekcję w danej klasie.  
6. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za dziecko od momentu doprowadzenia go do świetlicy aż do momentu odbioru przez rodzica, opiekuna 

lub nauczyciela. 
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko nie doprowadzone do świetlicy.  
8. Dziecko przebywa w świetlicy: 

1) przed lekcjami - jeżeli istnieje konieczność wcześniejszego przyprowadzenia dziecka do szkoły. 
2) W trakcie zajęć lekcyjnych, jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach religii w szkole, jest zwolnione z danych zajęć lekcyjnych,  

w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku nieobecności nauczyciela. 
3) Po zakończonych zajęciach do czasu odebrania przez rodziców/opiekunów. 

9. Rodzic/opiekun zapisując dziecko do świetlicy zobowiązuje się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.  
10. Rodzic/opiekun  na karcie zgłoszeniowej dziecka podaje pisemną informację, kto odbiera i przyprowadza dziecko do świetlicy oraz czy dziecko 

może wychodzić samodzielnie ze świetlicy do domu. 
11. W sytuacji, gdy dziecko jest doprowadzane do świetlicy i odbierane do domu przez rodzica lub innego opiekuna ujętego w karcie 

zgłoszeniowej, rodzic/opiekun zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania wychowawcy świetlicy o fakcie odbioru  
i przyprowadzenia dziecka. 

12.  W chwili przyjścia wychowanka na świetlicę, jego obecność jest odnotowywana w zeszycie obecności. W momencie odebrania przez rodzica 
lub opiekuna – odnotowywany jest odbiór dziecka.  

13. Dziecko samodzielnie przychodzące na świetlicę zobowiązane jest do codziennego zgłaszania swojej obecności i momentu wyjścia ze świetlicy 
na zajęcia lub do domu. 

14. W przypadku konieczności odbioru dziecka przez osobę nie ujętą w karcie zgłoszeniowej, rodzic zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania wychowawców świetlicy o tym fakcie. W przypadku braku pisemnej zgody, dziecko nie zostanie oddane opiekunowi. 

15. W przypadku nieobecności dziecka w szkole np. na skutek choroby rodzic nie ma obowiązku poinformowania wychowawców o tym fakcie. 
16. W przypadku, gdy rodzic/opiekun odbiera dziecko zgłoszone do świetlicy, zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy lub 

nauczyciela uczącego w danej klasie o odbiorze dziecka. Informacja o odbiorze dziecka zostanie przekazana przez wychowawcę klasy lub 
nauczyciela wychowawcy świetlicy. 

17. Dzieci zapisane do świetlicy zobowiązane są do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy. 
18. W trakcie pobytu w świetlicy, dziecku nie wolno bawić się telefonem komórkowym. Telefon komórkowy służy wyłącznie  do kontaktu  

z rodzicami lub opiekunami, za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.   
19. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.  
20. Na stołówkę szkolną dzieci wychodzą wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy. Rodzic wyraża zgodę na samodzielne wyjścia dziecka na 

stołówkę wyłącznie na podstawie pisemne informacji. Samodzielne wyjście dziecka na stołówkę szkolną dotyczy jedynie uczniów klas 
starszych, w sytuacji, gdy dziecko po skorzystaniu ze stołówki wychodzi samodzielnie do domu i nie uczestniczy już w zajęciach świetlicowych.  

21. Dzieci zapisane do świetlicy zapoznawane są ze szczegółowym regulaminem świetlicy i zobowiązane są do jego przestrzegania. 
22. Zachowanie dziecka w świetlicy jest oceniane i ma wpływ na jego ocenę zachowania.  Każdorazowe naruszenie przez dziecko regulaminu jest 

odnotowywane. W trakcie roku szkolnego, w przypadku koniecznym, prowadzone są konsultacje z rodzicami na temat zachowania dziecka. 
23. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu przez dziecko, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, dziecko może zostać skreślone  z listy 

wychowanków świetlicy. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY : 
WYCHOWANEK: 
- uczestniczy w zajęciach świetlicowych w godzinach podanych przez rodziców w karcie zgłoszenia, 
- codziennie zgłasza swoje przybycie u wychowawcy grupy, 
- nie opuszcza świetlicy bez zgody wychowawcy grupy świetlicowej, 
- dba o ład i porządek w pomieszczeniu świetlicowym, 
- szanuje zabawki, gry, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt świetlicowy, 
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
- pomaga koleżankom i kolegom, 
- okazuje szacunek osobom dorosłym zachowując się kulturalnie, 
- przynosi niezbędne materiały i pomoce na zajęcia świetlicowe (wyprawka wychowanka).  
- bezwzględnie stosuje zasady  zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
                        Zapoznałem/am się z regulaminem 

 
 Bielsko – Biała, dnia ..........................                                                        ……………………………..             …………..…………..……  
                                             (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 



ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII: 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  (temperatura, kaszel, 

problemy z oddychaniem, katar) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

W przypadku wykazywania przez ucznia objawów chorobowych, rodzice dziecka skierowanego do izolatorium, po uzyskaniu informacji 

telefonicznej w tej sprawie,  zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  

2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi z Procedurach funkcjonowania SP2 TS w okresie epidemii, uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 

pierwszych przyprowadzani i odbierani są do  świetlicy szkolnej przez jednego rodzica/opiekuna  tylko do obszarów do tego wyznaczonych 

oraz z zachowaniem zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym  i  zasadami  dystansu społecznego  (osłona nosa, ust, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

3. Uczniowie klas II i III  doprowadzani są do drzwi budynku szkoły przez rodzica/opiekuna i przeprowadzani są do świetlicy szkolnej przez 

pracownika szkoły. 

4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zapoznawani są przez wychowawcę oraz rodziców  z zasadami zachowania bezpieczeństwa  

w czasie epidemii, w tym zasad higieny  i zobowiązani są do  ich przestrzegania: 

1) bezzwłoczne zdezynfekowanie  rąk po wejściu do budynku szkoły, 

2) częste mycie rąk w czasie pobytu w szkole  w tym w świetlicy szkolnej, zwłaszcza po przyjściu z zajęć lekcyjnych, przed jedzeniem, po 

powrocie z boiska, podwórka i po skorzystaniu z toalety, 

3) ochrona podczas kichania i kaszlu, 

4) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

5) w przypadku pogorszenia się samopoczucia, bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu wychowawcy świetlicy,  

6) posiadanie własnych przyborów szkolnych i nie wymienianie się przyborami między sobą, 

7) nie przynoszenie na teren szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów, 

8) w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra podczas korzystania z szatni świetlicowej, 

9) zachowanie zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego w czasie uczestniczenia w zajęciach grupowych, zgodnie z wytycznymi 

omawianymi przez wychowawców grup,  

10) spożywanie wyłącznie własnych posiłków, tym samym nieczęstowanie i niewymienianie się posiłkami z rówieśnikami,  

5. Rodzice  i wychowawcy świetlicy zobowiązani są do częstego przypominania dziecku o istniejących zasadach.  

6. Wychowawcy grup dbają o częste wietrzenie sal oraz pilnują dzieci pod kątem przestrzegania zasad wymienionych powyżej.  

7. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej, zobowiązani są do przestrzegania zasad  korzystania ze stołówki, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii, z którymi zostaną zapoznani  przez wychowawców świetlicy.  

 

                    Zapoznałem/am się z regulaminem 
 

 Bielsko – Biała, dnia ..........................                                                        ……………………………..             …………..…………..……  
                                            (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 


