
       Załącznik nr 1  

 do zarządzenia nr 13/2019/2020 

 Dyrektora PSP Cogito w Poznaniu 

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej  

zgodny z „Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa w związku z 

zagrożeniem COVID – 19 obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. w 

Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu” opracowane na 

podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS. 

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

1. Zapisy do świetlicy szkolnej trwają przez pierwszy tydzień od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego (karty uczestnika świetlicy oddawane są wychowawcy). 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Dla każdej klasy 1 – 3 jest zorganizowana świetlica popołudniowa w odrębnej sali 

lekcyjnej. 

4. Dzieci z klas wyższych mają zapewnione zajęcia świetlicowe wyłącznie na wniosek 

rodziców. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci osób samotnie 

wychowujących, w drugiej obydwojga pracujących rodziców. Pozostałe w miarę 

wolnych miejsc. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych wiekowo. Podczas 

pobytu w świetlicy każde dziecko ma obowiązek założenia i przebywania w  

maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta podczas trwania zajęć oraz 



zdezynfekowania rąk. Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia własnej maseczki lub 

przyłbicy. 

 

CZAS OTWARCIA ŚWIETLICY I ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI. 

1.  Świetlica otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-17:00 a w 

piątki 14:00-17:00. 

2. Rodzice informują na piśmie wychowawcę świetlicy o osobach upoważnionych do 

odbioru dziecka. 

3. Każdorazowa zmiana decyzji rodziców w sprawie odbioru dziecka musi być 

oświadczona na piśmie. 

4. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osoby 

nieumieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe upoważnienie do 

odbioru dziecka, zawierające imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu 

osobistego tej osoby oraz podpisy obojga rodziców wraz z podpisem osoby 

upoważnionej. Upoważnienie to powinno być dostarczone do wychowawcy świetlicy. 

5. Na karcie uczestnika świetlicy, upoważnieniach lub zgodach muszą widnieć podpisy 

obojga rodziców. 

6. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek przebywać w niej w godzinach 

wyznaczonych przez rodziców i bez pisemnej zgody rodziców nie mogą same wracać 

do domu. 



7. Jeśli dziecko nie jest odebrane ze świetlicy do godz. 17:00, wówczas wychowawca 

kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami ucznia i osobiście sprawuje 

opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodziców. 

8. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w 

karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny 

lub w szczególnych przypadkach policja. 

9. W świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz 

wszelkich innych sprzętów elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą 

nauczyciela, dziecko może skorzystać z telefonu.  

10. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło 

teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy. 

11. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

12. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma 

wychowawcę. 

13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się  

i akceptują Regulamin Świetlicy własnoręcznym podpisem. 

 

UCZEŃ MA PRAWO DO: 

1. Znajomości swoich praw i obowiązków. 

2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach. 

3.  Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności. 

4. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 



5. Życzliwego, sprawiedliwego traktowania. 

6. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań.  

7. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

8. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego). 

9. Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

10. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego oraz placu zabaw w 

wyznaczonych strefach, w których nie ma kontaktu z inną grupą ze względu na 

epidemię. 

11. Korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek oraz gier. 

Każda sala ma swoje odrębne wyposażenie. 

12. Korzystania ze sprzętu sportowego. Zasada wypożyczenia sprzętu polega na oddaniu 

swojemu wychowawcy świetlicy identyfikatora w zamian za wypożyczany sprzęt. 

Uczeń w tym momencie ponosi za niego odpowiedzialność. 

13. Dezynfekcja sprzętu świetlicowego podlega takim samym zasadom, jak sprzętu 

wykorzystywanego podczas zajęć lekcyjnych. 

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

1. Przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa 

pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, 

podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek zgodnie z  Wewnętrznymi 

Procedurami Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID – 19 obowiązującymi 

w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu od dnia 01.09.2020. 

2. Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie. 



3. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

4. Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu 

ze świetlicy.  

5. Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie. Dalsze 

postępowanie zgodne z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa w związku z 

zagrożeniem COVID – 19 obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w 

Poznaniu. 

6. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych, 

7. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy, 

8. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

Świetlicy,  

9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się,  

10. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,  

11. Dzieci ponoszą odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt sportowy. W przypadku 

zagubienia, uczeń jest zobowiązany odkupić wypożyczony sprzęt, 

12. Ze względu na epidemię dzieci nie mogą ze sobą przynosić do świetlicy zabawek, gier 

itp.  

 

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

1. Dostarczenia w terminie karty uczestnika świetlicy z podpisami obojga rodziców. 

2. Dostarczenia upoważnień do odbioru dziecka w przypadku osób trzecich. 

3. Zapoznania się z regulaminem świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej COGITO. 

4. Zameldowania się u nauczyciela świetlicy w momencie odbioru dziecka po 

wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Rodzice zobowiązani są do noszenia maseczki. 



5. Rodzic jest zobowiązany do przebywania w wyznaczonej strefie dla rodzica. 

6. Rodzic wraz z dzieckiem sprawnie opuszcza szkołę wyjściem przypisanym do danej 

klasy.  

7. Punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, która funkcjonuje do godziny 

17:00. W wyjątkowych sytuacjach rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny na 

numer świetlicowy podany na stronie internetowej.  

8. Zapłaty za świetlicę szkolną w wysokości 40zł za rok szkolny, z której kupowane są 

materiały plastyczne oraz sprzęty sportowe.  

9. Poinformowania nauczyciela świetlicy w przypadku, gdy w trakcie trwania roku 

szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy. 

WYCHOWAWCY ŚWIETLIC MAJĄ OBOWIĄZEK: 

1. Zapoznać dzieci przebywające w świetlicy szkolnej z zasadami BHP, w tym z 

zasadami obowiązującymi w czasie pandemii oraz sygnalizacją przeciwpożarową. 

2. Dbać o bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. 

3. Legitymować osoby nieznajome, które są upoważnione do odbioru dziecka ze 

świetlicy szkolnej. 

4. Niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o problemach zaistniałych podczas 

zajęć w szkolnej świetlicy. 

5. Dbać o porządek w świetlicach szkolnych. 

6. Dbać o sprzęt sportowy oraz gry planszowe, które udostępniane są uczniom  

w godzinach pracy świetlicy. 

Postanowienia końcowe 

1.Regulamin zostaje wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 31.08.2020 r. 

 



 

 


