
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom: 

• bezpieczeństwa, 

• opieki, 

• pomocy w nauce 

• warunków do nauki własnej, 

• warunków do odpoczynku i zabawy. 

Do zadań świetlicy należy: 

• organizowanie różnorodnych zajęć, gier, zabaw, 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

• zapewnienie opieki w czasie spożywania posiłków, 

• kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 

• wdrażanie do przestrzegania higieny, w szczególności częstego mycia rąk, 

• wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania związanych z COVID-19. 

Organizacja pracy świetlicy: 

• świetlica jest czynna w godzinach od 7.00- 17.00, 

• świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- 

wychowawczej, 

• świetlica organizuje zajęcia w grupach, każda grupa wynosi do 25 uczniów, 

• do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-IV, których rodzice pracują, 

• świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, 

• w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas V i VI, 

• przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA 

DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, 

• prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły                  

i Regulamin Świetlicy, 

• pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy, 

• dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli- 

wychowawców, 

• dokumentacja świetlicy to- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, dziennik 

zajęć, karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

• Uczeń przychodzący do świetlicy szkolnej zgłasza swoją  obecność  do nauczyciela 

świetlicy. 

• Bezpośrednio po zakończonych lekcjach uczeń ma obowiązek przyjść do świetlicy. 

• Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu 

się. 

• Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie 

świetlicy. 

• Uczeń ma obowiązek dbać i szanować wyposażenie świetlicy szkolnej. 

• Telefony oraz inny sprzęt elektroniczny dziecko przynosi na własną odpowiedzialność. 



• Tornister i pozostałe rzeczy dziecko pozostawia w wyznaczonym miejscu.  

• Po skończonej zabawie dziecko pozostawia po sobie porządek. 

• Dziecko ma obowiązek słuchania poleceń nauczycieli. 

Nagrody i kary: 

Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy oraz bardzo dobre zachowanie uczeń może 

być nagrodzony: pochwałą i wyróżnieniem w formie ustnej, pisemnej, nagrodą rzeczową, 

dyplomem, wyróżnieniem na forum szkoły. 

Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy uczeń może być ukarany: upomnieniem, 

naganą ustną, pisemną, powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasy, powiadomieniem 

dyrekcji szkoły, a w ostateczności wypisaniem ze świetlicy. 


