
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/ 2020/2021  

z dnia 19 marca 2021 r. 

 

Regulamin organizacji pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Świątnikach Górnych; aktualizacja na dzień 22 marca 2021 roku. 

 

§ 1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin organizacji pracy świetlicy szkolnej w systemie ograniczenia 

funkcjonowania szkoły określa formy i sposób realizacji opieki świetlicowej w Szkole 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych w okresie częściowego 

ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów 

i pracowników zakażeniem Covid-19. 

 

2.  Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest oznaczony od 22 marca 2021r. do                        

11 kwietnia 2021r. z możliwością jego wydłużenia.  

 

3.  Regulamin obowiązuje całą wszystkich uczniów uczęszczających na świetlicę                                  

i nauczycieli świetlicy zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Świątnikach Górnych. 

 

4. Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim 

sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 

 

 

5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć świetlicowych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań,                     

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły. 

 

§ 2. 

Zasady organizacji pracy świetlicy szkolnej 

 

1. Od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku, z możliwością wydłużenia;  szkoła 

podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób 

zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 

realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. 

 

2. Rodzice są zobowiązani zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy. 

 

3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności 

uczniów.  



5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci 

w szkole: jedna grupa przebywa w jednej sali.  

 

6. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 

 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej                       

i stałej sali z uwzględnieniem zalecanego w wytycznych MEN, MZ  i GIS metrażu 

przypadającego na jednego ucznia. 

 

8. Ogranicza się organizowanie wyjść i wycieczek.  

 

9. Zajęcia mogą być organizowane w miejscu otwartym na terenie szkoły np.: boisku, 

placu zabawa (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej) bez możliwości mieszania grup, które mogą korzystać z tej formy zajęć 

naprzemiennie lub w wyznaczonym dla danej grupy obszarze. 

 

10. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których 

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. 

Uczniowie poszczególne grupy zajmują miejsca przy oddzielnych stolikach. Dzieci 

mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone            

w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

 

11. Organizacja pracy Szkoły w ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej 

uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                            

i placówek od 1 września 2020 r. oraz Zalecenia dla dyrektorów szkół. 

 

1) Organizacja zajęć świetlicowych odbywa się z uwzględnieniem wewnętrznych 

procedur oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 3. 

 

Zasady prowadzenia zajęć świetlicowych w okresie nauki zdalnej  

 

1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły dopuszcza się 

możliwość realizacji zadań świetlicy w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

  

2. Formy organizacji pracy świetlicy (stacjonarna lub zdalna) uzależnione są od 

zgłoszonych przez rodziców potrzeb i realizowane według harmonogramu ustalonego 

przez Dyrektora w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w świetlicy 

szkolnej. 

 

3. Dyrektor ustala czas pracy nauczycieli świetlicy, który ulega modyfikacji oraz zakres 

realizowanych czynności. 

 

4. Dyrektor zastrzega sobie możliwość powierzenia pracownikowi innych czynności 

statutowych w zależności od potrzeb Szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania. 



 

5. Dyrektor zastrzega sobie prawo zawieszenia godzin ponadwymiarowych realizowanych 

przez nauczycieli w świetlicy w okresie zdalnej nauki. 

 

6. Na zdalnych zajęciach świetlicowych uczeń korzysta z komputera wyposażonego               

w mikrofon oraz kamerkę w celu pełnej komunikacji nauczyciela z uczniem. 

 

7. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik 

Librus Synergia oraz Microsoft Teams Office365. 

 

8. Wskazana platforma Microsoft Teams (MT), służy wyłącznie do prowadzenia zajęć. 

 

9. Narzędziem do komunikacji nauczycieli z rodzicami i uczniami pozostaje dziennik 

elektroniczny Librus, e-mail szkoły i e-mail służbowy nauczyciela, kontakt telefoniczny 

ze szkołą. 

 

10. Na platformie (MT) założone zostały indywidualne konta nauczycieli, uczniów zespoły: 

klasowe, przedmiotowe, świetlicowe itp. 

 

11. Świetlica szkolna realizując swoje zadania na odległość wykorzystuje, również inne 

platformy rekomendowane platformy internetowe. 

 

12.  Nauczyciele na w/w platformach mogą: 

 

1)prowadzić zajęcia online (zajęcia trwają 30 min. i 15 min. konsultacji); 2)zamieszczać 

i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami na zajęcia; 

3)zamieszczać i wykorzystywać prezentacje; 

4)zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi; 

5)zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla 

ucznia. 

 

13. Dopuszcza się możliwość modyfikacji planu pracy świetlicy w czasie ograniczenia 

funkcjonowania Szkoły na wniosek nauczyciela/i realizujących zajęcia świetlicowe 

złożony do Dyrektora placówki. 

 

14. Podczas organizowania i korzystania przez uczniów z zajęć świetlicowych należy 

przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

 

 

 

 

§ 4. 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy                       

z uczniami i rodzicami. 



 

1. Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywa się z uwzględnieniem 

ogólnie ustalonych i wprowadzonych zasad  na czas zmiany organizacji pracy – 

nauki zdalnej. 

 

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

3. Osoby korzystające z platformy Microsoft Teams – uczniowie, rodzice                              

i nauczyciela zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i zasad pracy na 

platformie. 

 

 

 

§ 5. 

 

Dokumentowanie przebiegu realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych 

 

1. Dokumentowanie przebiegu realizowanych zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dziennikach  zajęć 

(papierowych) zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji. 

 

2. Za właściwe prowadzenie dokumentacji świetlicy odpowiedzialni są wychowawcy 

grup świetlicowych. 

 

 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców                                

o sposobach i zasadach realizacji działalności opiekuńczo – wychowawczej w ramach 

pracy świetlicy szkolnej w czasie nauki zdalnej. 

2. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

należy kierować do koordynatora pracy świetlicy Pani Agnieszki Mazurek                                    

z zachowaniem drogi służbowej. 

 

 


