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Załącznik nr  5. 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6:50  do 15. 00. 

 

2. Opieką objęci są uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych, uczniowie dojeżdżający i inni uczniowie w miarę potrzeb 

(w czasie lekcji zastępczych podczas nieobecności nauczycieli). 

 

3. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, a 

czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków.  

 

4. Wychowawcy świetlicy realizują swoje zadania według rocznego planu pracy. 

 

5. Wszyscy uczniowie są współgospodarzami świetlicy a prawa i obowiązki wynikają z 

potrzeb i zadań świetlicy. 

 

6. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą i stanowi jednostkę 

organizacyjną szkoły. 

 

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY.  
 

1. Celem działalności świetlicy jest:  

a) zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej i 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

 a)  tworzenie warunków do nauki własnej 

 b)  wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,     

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu. 

 c)  wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy 

uczniom mającym trudności w nauce, 

 d)  rozwijanie samorządności i samodzielności, 

 e)  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności stosownie do potrzeb uczniów. 
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 f)   współpraca z rodzicami , wychowawcami klas , a tak że pedagogiem szkolnym 

celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych, 

 g)  prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u 

wychowanków właściwej postawy społeczno- moralnej (odpowiednie zachowanie 

się szkole, domu i środowisku lokalnym). 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
      

 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły. 

 

 2. Opieka i zajęcia w świetlicy prowadzone są pod nadzorem wychowawcy świetlicy. 

 

 3. Uczeń ma prawo: 

            a) uczestniczyć w  imprezach organizowanych przez   świetlicę, 

            b)uczestniczyć w działalności kół zainteresowań, 

            c) odrabiać zadania z w czasie    wolnym od zajęć,  

            d) wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

4. Uczeń ma obowiązek: 

             a) dostosować się do poleceń wychowawcy świetlicy, 

             b) uczestniczyć w planowych zajęciach prowadzonych przez świetlicę, 

             c) dbać o ład i estetykę pomieszczeń świetlicy, 

             d) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy. 

 

5. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy. 

 

 

V. WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 

1. Wychowawca świetlicy jest stałym członkiem rady pedagogicznej. 

2. Inicjuje różne formy działalności świetlicy.  
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3. Koordynuje działalność kulturalną szkoły. 

4.  Prowadzi działania mające zapewnić opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lub 

na odjazd. 

5. Dokonuje okresowych analiz pracy świetlicy, ustala wnioski zmierzające                

do stałego podnoszenia poziomu jej działalności i przekazuje je radzie 

pedagogicznej. 

 

 

VI. DOKUMENTACJA 

W świetlicy prowadzona jest dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej 

2. Dziennik zajęć 

3. Ramowy rozkład dnia. 


