
I . REGULAMIN ŚWIETLICY I - CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 
1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami 

i po zajęciach. 

2. 2.Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.  

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na 

celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

4. 4.Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie 

tematycznych zajęć. 

5. 5.Propagowanie zdrowego stylu życia i proekologicznych zachowań. 

6. 6.Wdrażanie uczniów do organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków 

kulturalnej rozrywki i zabawy. Tworzenie warunków do uczestnictwa  
w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły 

7. 7.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i 

innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

 

II - ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

 
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I -VI, które nie mają zapewnionej 

opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie dojeżdżający, posiadający 

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego oraz skierowani do świetlicy z powodu 

nieobecności nauczyciela.  

3. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do 

wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka. 

4. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna 

być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy. 

5. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie 

pisemnej. 
6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia 

nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić 

pracowników świetlicy. 

7. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców (opiekunów). 
8. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 17:30. 

Czas i godziny pracy są dostosowane do potrzeb wychowanków i rodziców. Czynna 

jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole.  

9. Zajęcia organizowane są w grupach(liczących maksymalnie 25 uczniów). 

10. Ramowy rozkład dnia: 

 

 

7.00 – 

8.00 

przychodzenie dzieci, zajęcia opiekuńcze, przygotowanie do zajęć 

lekcyjnych  

 

8.00 – 10.00 

 

zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznego planu pracy 

10.00–11.00 zabawy według pomysłu dziecka 

 



11.00 –12.00 gry stolikowe, projekcje filmowe, zabawy relaksacyjne 

 

12.00 – 14.00 zajęcia twórcze 

14.00 –15.00 nauka własna, pomoc w odrabianiu lekcji, ćwiczenia wyciszające, 

podwieczorek, muzykoterapia 

15.00 –16.00 oglądanie bajek i filmów, rozmowy tematyczne 

16.00 – 17.30 zabawy ruchowe, prace w kącikach zainteresowań, wypisy dzieci 

do domów 

 

 
11. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej. 

 
III -PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 

 
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji 

 i pokonywaniu trudności w nauce. 

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu 

audiowizualnego. 
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

5. Zgłaszania pomysłów zajęć . 

 
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

1. Informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym  

oddaleniu się. Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów  

ze świetlicy. 

2. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy - wobec wychowawców i 

kolegów. 
3. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. 

4. Poszanowania sprzętu świetlicowego i sprzątania po zabawie. 

 
Kodeks postępowania uczestnika świetlicy. 

1. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę  

           ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy  podczas        

           spacerów. 
2. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej wykonać. 

3. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom 

w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić. 

4. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nie 

przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam. 

5. Jeśli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę. 

6. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania. Bawię się i pracuję w sposób 

bezpieczny dla siebie i innych. 
7. Dbam o porządek w sali: tornistry, plecaki, książki, gry i zabawki kładę  na 

wyznaczonym miejscu. Po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie. 

8. Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą 

własność. 

9. Dbam o czystość osobistą. 



10. 10.Biorę aktywny udział w zajęciach oraz pracach podczas pobytu w świetlicy. 

11. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i przejmy wobec 

nauczycieli, osób starszych i kolegów, używam zwrotów grzecznościowych: „proszę, 

dziękuję, przepraszam”. 

                                                                                                      


