
                           

 

 

                         REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ    

    

          Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa  Piłsudzkiego 

                                         w Prusach 

 

 

 

                        Rok  szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 Opracowała: 

 Krystyna Chabura 

 

 



                              CELE I ZADANIA ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

 

        Świetlica szkolna  jest placówką  opiekuńczo-wychowawczą, w której  dzieci  mogą  

ciekawie  spędzić  czas  w  grupie  swoich rówieśników  i kolegów oraz  rozwijać swoje 

zainteresowania. Jest  zaliczana  również  do  formy zajęć  pozalekcyjnych, z  której korzystają  

uczniowie  w oczekiwaniu  na  zajęcia lekcyjne, w  czasie  przerw, oraz po zakończeniu  się 

nauki  szkolnej.   

 

         Do  jej głównych  zadań  należy: 

1. Zapewnienie  opieki wychowawczej  i  bezpieczeństwa dzieciom  oczekującym   na  zajęcia 

lekcyjne, w  czasie ich trwania oraz   pozostawionym na odebranie  przez  rodziców. 

2.Organizowanie zajęć plastycznych, literackich, czytelniczych, ruchowo-sportowych, 

rekreacyjnych na świeżym powietrzu  oraz towarzyskich gier  i  zabaw  stolikowych, 

mających  na celu  aktywne  spędzanie  czasu  wolnego  i rozwijanie  zainteresowań. 

3. Kształtowanie  właściwego  stosunku do nauki  szkolnej, poprzez  pomoc  w odrabianiu  

dzieciom zadań domowych. 

4.  Rozwijanie postawy  etyczno-moralnej  i  kształtowanie osobowości  u  dzieci, poprzez  

propagowanie  właściwych  wzorców  zachowania  się wobec  rówieśników i kolegów. 

6. Współpraca  z rodzicami, wychowawcami  klas  oraz pedagogiem szkolnym, w  celu  

rozwiązywania  napotkanych  trudności  wychowawczych.  

 

                    DOKUMENTACJA ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  

1. Roczny  plan pracy dydaktycznej  i opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy  szkolnej. 

2. Regulamin Świetlicy szkolnej. 

3. Dziennik zajęć. 

4. Karty zgłoszeń  dzieci do Świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 



         OGÓLNE ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ: 

1. Pobyt  dziecka  na świetlicy szkolnej  warunkowany jest  głównie ze  względu  na  czas pracy  

rodziców. 

2. Na świetlicy szkolnej przebywają  także uczniowie  nie  uczestniczący  w planowanych  

zajęciach edukacyjnych.  

3. Warunkiem  przyjęcia do świetlicy  szkolnej  jest  pisemne zgłoszenie  rodziców (karta 

zgłoszenia do świetlicy szkolnej). 

4. Świetlica szkolna pracuje  w godzinach od 06.45 -17.00. 

5. Działalność  świetlicy  realizowana  jest w oparciu o  roczny  plan  pracy  opiekuńczo-

wychowawczej  świetlicy. 

6. Zajęcia świetlicowe  dostosowane  są do  wieku  dzieci oraz indywidualnych potrzeb  

rozwojowych  i psychofizycznych  wychowanków. Na świetlicy istnieje także  możliwość  

odrabiania  zadań  domowych.  

 

 

                            REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Dzieci  podczas  wejścia  do świetlicy szkolnej   mają  obowiązek poinformowania  o  swojej 

obecności  wychowawcę. 

2. Uczeń   powinien  zgłosić  nauczycielowi  każde  oddalenie  się  od  terenu świetlicy. 

3. Nauczyciel świetlicy zapoznaje  swoich  wychowanków z  przepisami  bhp, oraz 

użytkowaniem sali świetlicowej. 

4. Dzieci  przebywające  na świetlicy szkolnej  powinny  szanować i  dbać  o  wyposażenie  

sali. 

5. W   świetlicy  zabronione jest  korzystanie  z  telefonów  komórkowych, Mp3 oraz innych  

urządzeń, będących  własnością  dzieci. 

6. Wychowawca świetlicy  nie ponosi  odpowiedzialności  za  wartościowe  przedmioty 

przyniesione  przez  dzieci  z domu. 

7.  Dzieci  ze świetlicy szkolnej  odbierane są przez  rodziców  lub  inne  osoby  określone  w 

karcie zgłoszeniowej.  

8. Rodzice  zobowiązani  są  do poinformowania  nauczyciela  o  terminie  odbioru  dziecka  ze 

świetlicy.  



9. Zgodnie  z  przepisami  ruchu  drogowego,  dziecko  poniżej 7  roku  życia nie może  

samodzielnie opuszczać  sali świetlicowej, oraz nie może   być  odbierane  przez dziecko, które 

nie  ukończyło  10 roku  życia. 

10. W przypadku  samodzielnego  wyjścia  dziecka  ze świetlicy  do  domu, konieczne jest  

oświadczenie rodziców, uwzględniające taką  zgodę, oraz  datę i  godzinę opuszczenia 

świetlicy. 

11. Zachowanie  dziecka  w świetlicy  szkolnej  uwzględnia  wychowawca danej  klasy  przy  

wystawieniu  oceny  końcowo rocznej z  zachowania.  

 

 

                           OBOWIĄZKI  UCZNIA   NA ŚWIETLICY: 

 

Uczeń powinien: 

1. Przestrzegać zasady dotyczące  bezpiecznego  i kulturalnego  zachowania  się na świetlicy 

szkolnej.  

2. Zachowań  ład i porządek  podczas  pobytu na świetlicy  szkolnej. 

3. Szanować pomoce  dydaktyczne i wyposażenie świetlicy.  

4. Słuchać  poleceń  wychowawcy  oraz innych pracowników  szkoły. 

5. Zgłaszać  wszystkie wypadki  i  złe  samopoczucie. 

6. Aktywnie uczestniczyć  w  organizowanych zajęciach na świetlicy.  

 

 

 

 

 

 

 


