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1. Świetlica szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II  

w Jarosławiu przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół funkcjonujących 

w placówce, którzy przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz zajęć 

dodatkowych przebywają w placówce ze względu na czas pracy ich rodziców lub 

organizację dojazdu do i z Ośrodka.  

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom oraz prowadzi zajęcia świetlicowe 

uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości 

psychofizyczne. W szczególności w świetlicy prowadzi się zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów oraz umożliwia się uczniom odrabianie zadań domowych. 

Świetlica prowadzi również pozalekcyjne formy pracy wychowawczo - opiekuńczej. 

3. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom stosownie do potrzeb i możliwości opiekę 

dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjną. 

4. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:  

1) tworzenie warunków do pracy własnej, 

2) wyrabianie u wychowanków umiejętności porozumiewania się w grupie, 

3) organizowanie pomocy w nauce i odrabiania lekcji, 

4) organizowanie zajęć ruchowych w obiektach sportowych SOSW im. Jana Pawła II 

w Jarosławiu, 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów, 

6) upowszechnianie kultury zdrowotnej, 

7) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi zatrudnionymi w SOSW  

im. Jana Pawła II w Jarosławiu 

5. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci  

i młodzieży kształcącej się w SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu w danym  roku 

szkolnym. Czas pracy świetlicy szkolnej uzależniony jest od Tygodniowego rozkładu 

zajęć lekcyjnych oraz Ramowego planu dnia w przedszkolu w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlic szkolnych, a razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. 
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7. Nad działalnością świetlicy szkolnej nadzór sprawuje wicedyrektor SOSW im. Jana 

Pawła II w Jarosławiu, zgodnie ze swoim przydziałem obowiązków zawodowych. 

8. Opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele-wychowawcy świetlicy zgodnie z przydziałem 

czynności określonym w Arkuszu Organizacji Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych organizacją pracy 

placówki, dopuszcza się powierzenie zadań wychowawcy w świetlicy innym 

pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

10. Z opieki i zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, których rodzice lub 

opiekunowie prawni złożą pisemne podanie do wychowawcy świetlicy lub  

w sekretariacie szkolnym. 

11. W świetlicy szkolnej panuje atmosfera wzajemnej akceptacji, koleżeństwa i szacunku. 

12. Uczniowie przebywają w świetlicy pod opieką nauczyciela-wychowawcy i są 

zobowiązani do poszanowania wychowawcy i siebie nawzajem. 

13. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie-wychowankowie świetlicy 

mają obowiązek się w niej stawić i przebywać na terenie świetlicy w czasie 

określonym przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

14. Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez pozwolenia wychowawcy. 

15. Uczniowie opuszczają świetlicę o ustalonej godzinie, zgodnie z informacją zawartą  

w podaniu podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

16. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych w terminie innym niż na 

podaniu, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców. 

17. Uczniowie przebywający mają obowiązek dbania o ład i porządek w świetlicy.  

18. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu świetlicy lub w rażący sposób zakłóca tok 

zajęć, może być skreślony z listy wychowanków świetlicy po pisemnym 

zawiadomieniu rodziców. 

19. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

a) roczny plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

b) miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej, 

c) dziennik zajęć świetlicowych. 

20. W okresie trwania pandemii COVID-19 od dnia 12.04.2022 r. do odwołania 

wprowadza się dodatkowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, których 

głównym celem jest unikanie nadmiernego grupowania się uczniów i ryzyka 

nieutrzymania dystansu społecznego.  



 

 Strona 3 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO  

IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU 

 

21. Do świetlicy szkolnej  mogą uczęszczać dzieci i młodzież bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

22. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegania 

Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących w SOSW 

im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

23. W świetlicy szkolnej środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

24.  Pomieszczenia świetlic szkolnych należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę  

w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków, w razie wystąpienia potrzeby także w czasie zajęć oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji i prac porządkowych. W czasie wietrzenia pomieszczeń 

należy zadbać o bezpieczeństwo uczniów.  

25. Każda osoba odpowiedzialna za wierzenie pomieszczeń ma obowiązek wypełniać kartę 

monitoringu wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych – zgodnie z odpowiednim 

załącznikiem do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązujących w SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

26. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania zasad 

następujących zasad higieny: 

a) dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, 

b) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),  

c) ochrona podczas kichania i kaszlu, 

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

e) niedzielenie się zaczętym jedzeniem, 

f) w czasie pobytu w pomieszczeniach świetlicy oraz na stołówce zajmują stałe, 

wyznaczone przez pracownika pedagogicznego miejsce, 

g) dezynfekcja rąk przed i po wejściu do pomieszczeń dydaktycznych, 

h) w przypadku spożywania posiłków w stołówce szkolnej uczeń świetlicy ma 

obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w stołówce szkolnej, 

i) obowiązkowa dezynfekcja przed i po wyjściu/wejściu do pomieszczeń świetlicy, 

j) zachowanie dystansu społecznego - min. 1,5 m pomiędzy osobami w czasie 

przebywania w częściach wspólnych, 

k) w czasie wietrzenia pomieszczeń świetlicy uczniowie mają obowiązek 

przebywania w wyznaczonych strefach,  
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l) zakazuje się uczniom dobrowolnego i samodzielnego opuszczania pomieszczeń 

świetlicy. 

27. W przypadku ucznia, który notorycznie i z premedytacją nie przestrzega zasad 

określonych w punkcie 26 oraz innych ograniczeń i nakazów przeciwepidemicznych,   

do placówki zostają niezwłocznie wzywani jego rodzice/opiekunowi prawni w celu 

przeprowadzenia działań dyscyplinujących.  

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana 

Pawła II w Jarosławiu wchodzi w życie z dniem 13.04.2022 r. zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu nr 40/2021/2022 z dnia 12.04.2022 r. 


