
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 

                 Regulamin świetlicy szkolnej 

Rok szkolny 2020/2021 

 
1. Dla uczniów klas I – III Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w 

Krakowie, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na zajęcia 
pozalekcyjne oraz czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze.  

• Uczniowie klas I, II i IIIb mają zajęcia w tzw. świetlicy młodszej 

• Uczniowie klas IIIa oraz IV-VIII mają zajęcia w tzw. świetlicy starszej. 
 

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, spowodowaną pandemią, do świetlicy uczęszczają 
jedynie ci uczniowie, KTÓRYCH OBOJE RODZICE PRACUJĄ I NIE MAJĄ 
MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI DZIECKU lub dziecko musi poczekać na zajęcia 
dodatkowe. 
 

3. Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w godzinach: 6:45 – 
8:20/9:05 oraz 11:55/12:50 – 17:00, w oparciu o Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 
świetlicy szkolnej, który jest ustalany corocznie przez nauczycieli – wychowawców i wynika 
z założeń Planu Pracy Szkoły oraz Kalendarium Szkoły.  
 

4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej po dokonaniu zapisu przez rodziców 
poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka. Dzieci, których rodzice nie 
oddadzą wypełnionej Karty zgłoszenia, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach 
opiekuńczo- wychowawczych podejmowanych przez wychowawców świetlicy.  
 

5. W Karcie zgłoszenia dziecka rodzice wyszczególniają dokładne godziny pobytu dziecka w 
świetlicy. Godziny te należy modyfikować zawsze, gdy istnieje konieczność ich zmiany. 
 

6. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z zajęć o godzinie wpisanej w Karcie 

uczestnika nie później niż do godziny 17.00. W przypadku nieodebrania dziecka ze 

świetlicy oraz braku kontaktu z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi, dziecko będzie 

przekazane pod opiekę właściwym organom. 

7. Wszystkie dzieci bezpośrednio po zakończeniu lekcji, mają obowiązek zgłosić się do 
świetlicy, podejść do wychowawcy dyżurującego w wyznaczonej sali  
i zapisać się na listę obecności. Dzieci zgłaszają każdorazowo wychowawcy dyżurującemu 
w sali głównej każde wyjście na koła zainteresowań oraz bezpośrednio po powrocie z koła 
ponownie rejestrują swoja obecność w dzienniku świetlicy. 
 

8. Dzieci w czasie pobytu w świetlicy szkolnej mogą – po wcześniejszym uzgodnieniu  
z wychowawcą świetlicy – samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do szatni, sali 
lekcyjnej, sklepiku, biblioteki, kaplicy szkolnej, na zajęcia dodatkowe). 
 

9. O wyjściu ze świetlicy wychowawców informuje Rodzic/Opiekun prawny/Osoba 
pisemnie upoważniona, podana w deklaracji. Bezpośrednio po tym zgłoszeniu 
wychowawca odnotowuje w dzienniku fakt wyjścia dziecka ze  świetlicy.  

 
a) Uczeń bez pisemnej informacji rodziców/opiekunów prawnych zamieszczonej  

w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy dzieci młodszych nie może samodzielnie 
opuścić świetlicy i wyjść poza teren szkoły.  



 
b) Wyjście na telefon rodzica jest możliwe:  
 

• W świetlicy młodszej tylko poprzez telefon do wychowawcy (12 634 50 50 wew. 
31). Informacja na telefon komórkowy ucznia nie jest brana pod uwagę. 

• W świetlicy starszej do wychowawcy (12 634 50 50 wew. 40) lub na telefon ucznia 
 

c) Ucznia mogą odebrać tylko osoby pisemnie upoważnione przez rodziców/opiekunów 
prawnych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Istnieje możliwość dokonania 
zmian w czasie trwania roku szkolnego. 

 
d) Dzieci nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym w Karcie zgłoszenia. Dlatego 

w wyjątkowych sytuacjach potrzebna jest pisemna informacja od rodziców/opiekunów 
prawnych o odbiorze dziecka ze świetlicy wpisana w korespondencji poprzez dziennik. 
Upoważnienia ustne i telefoniczne nie będą respektowane.  

 
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązanie jest dbać o czystość i estetykę 

pomieszczeń, codziennie zmieniać obuwie  oraz sprzątać po sobie gry i zabawki.  
 

11. Odpowiedzialność za celowe zniszczenie książek, gier, sprzętów świetlicowych lub innej 
szkody wyrządzonej przez dziecko ponoszą rodzice.  
 

12. Zabrania się przynoszenia do świetlicy oraz używania ostrych i niebezpiecznych narzędzi: 
scyzoryków, noży, petard, materiałów łatwopalnych. 

 
13. Dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych realizowanych zgodnie z planem pracy 

świetlicy szkolnej przez wychowawców świetlicy.  
 

14. Zachowanie uczniów na świetlicy jest oceniane i ma wpływ na końcową ocenę  
zachowania na świadectwie szkolnym.  
 

15. Uwagi pozytywne i negatywne dotyczące zachowania dzieci podczas pobytu na świetlicy 
szkolnej będą na bieżąco przekazywane rodzicom poprzez wpis do dziennika lub rozmowę 
telefoniczną.  
 

16. Wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za: 
 

• uczniów, którzy nie odnotowali swojej obecności na świetlicy i przed/po zakończonych 
lekcjach pozostają w klasie, na korytarzu, w sklepiku, szatni szkolnej oraz innych miejscach 
na terenie szkoły. 

• uczniów, którzy mają przebywać w świetlicy, a samowolnie ją opuszczą, nie informując 
wychowawcy o wyjściu do sklepiku itp. 

• zaginione telefony, gry, wartościowe zabawki, ubrania. Prosimy o nieprzynoszenie do 
świetlicy cennych rzeczy. 

• uczniów, którzy samodzielnie przebywają w stołówce szkolnej podczas obiadu.  
 

17. Wyjścia na obiad w świetlicy młodszej odbywają się grupowo z wychowawcą. W 
świetlicy starszej wyjścia na obiad odbywają się pod kontrolą wychowawców; uczniowie 
klasy IIIb będą wychodzić na obiad grupowo w porozumieniu z wychowawcami świetlicy 
młodszej. 
 

18. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu Świetlicy przez dziecko, Rodzice zostaną 
wezwani do szkoły na rozmowę w obecności Dyrektora Szkoły. W konsekwencji wobec 
dziecka będą mogły zostać zastosowane kary zgodne ze Statutem Szkoły. 



 
19. Ze względu na zagrożenie zarażeniem Covid-19:  

• do świetlicy szkolnej przychodzą uczniowie całkowicie zdrowi. Pojawienie się 
jakichkolwiek objawów chorobowych np. katar, kaszel, podwyższona temperatura 
spowoduje konieczność natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy. 

• Rodzic przemieszcza się tylko w maseczce. 

• Rodzic nie może przekroczyć STREFY RODZICA, która znajduje się przy wejściu 
do świetlicy (od strony parkingu) wywołuje dziecko przez mikrofon i po stwierdzeniu 
tożsamości rodzica, oczekuje na dziecko przed świetlicą. 

• Rodzic nie może przemieszczać się do szatni, do świetlicy i na teren boiska. 

• Dziecko po wszystkich korytarzach przemieszcza się w maseczce (w drodze do 
stołówki, biblioteki, sklepiku) 

• W świetlicy maseczki nie są obowiązkowe. 

• KAŻDORAZOWO po wejściu do świetlicy dzieci mają obowiązek: umycia rąk 
mydłem i niezwłocznego zapisania się na listę obecności u wychowawcy, mającego 
dyżur przy komputerze. 

• Dziecko posługuje się wyłącznie swoimi przyborami i nie pożycza ich innym. 

• W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia swoich zabawek. 
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