
ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

 
REGULAMIN ŚWIETLICY 

 
 I.  Cel ogólny świetlicy.  

 
Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  
 
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy:  

 
1. zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po 

lekcjach.  
2. organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym 
trudności w nauce.  

3. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u 
wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej  
(odpowiedzialne zachowanie się w szkole, domu i środowisku 
lokalnym).  

4. wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, 
wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy na świeżym 
powietrzu.  

5. prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, 
logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

 
 II.  Założenia organizacyjne.  

 
1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie zapisani przez 

rodziców czekający na zajęcia lub po zajęciach lekcyjnych oraz uczniowie 
skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.  

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń. 
Karta zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię, 
nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, 
telefon kontaktowy do rodziców).  

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30 
- 16.30.  

4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.      



 
 III.  Warunki korzystania ze świetlicy.  

 
Wychowankowie powinni:  

 
1. Regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po  

lekcjach.  
2. Zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym.  
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.  
4. Szanować sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.  
5. Wykonywać polecenia wychowawców.  
6. Wychodzić ze świetlicy wyłącznie za zgodą 

wychowawcy świetlicy.  
7. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

 
Dzieci wracają do domu pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.  
W innych przypadkach dzieci są wydawane osobom mającym pisemne 
upoważnienie od rodziców. Dzieci do lat 7 odbierane są wyłącznie przez osoby 
pełnoletnie. Dzieci, które mogą same wracać do domu ze świetlicy, muszą mieć 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  

 
IV. Zadania i obowiązki nauczyciela świetlicy.  

 
1. Zakwalifikowanie uczniów do świetlicy.  
2. Sporządzenie rocznego planu pracy świetlicy.  
3. Prowadzenie dziennika zajęć.  
4. Sprawdzanie obecności dzieci w ciągu dnia.  
5. Opieka nad dziećmi.  
6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.  
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.  
8. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.  
9. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami 

poszczególnych klas.  
10. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.   
11. Pomoc w wydawaniu herbaty w stołówce szkolnej w    
okresie zimowym.  
12. Dbałość o estetykę świetlicy.   

 
 
 
 


