
REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

 

Opracowany został w oparciu o : 

- art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 

1991r(Dz.U.Nr 95 poz. 425 1991r. z późniejszymi zmianami.) 

- § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół ( Dz. U Nr 61 z 2001 r) 

- § 43 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr1 w Gliwicach 

 

 

 

CELE  I  ZADANIA  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  

 

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym 

uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem 

działalności opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. 

W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do 

możliwości rozwojowych dzieci.  

Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom 

realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej                                               

i  kompensacyjnej. 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i 

racjonalnego odżywiania. 

2.  Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie 

zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie 

pomocy uczniom mającym trudności z nauką. 

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak pracowitość, 

zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja. 

4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych                

i technicznych dzieci.  

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym 

powietrzu. 

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim 

środowisku. 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZACJA  PRACY  ŚWIETLICY 

 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy 

rodziców lub prawnych opiekunów muszą dłużej przebywać w szkole. 

2. Z opieki świetlicy nie mają prawa korzystać dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

3. Pierwszeństwo przy zapisie do świetlicy szkolnej mają uczniowie klas          

I – III. 

4. Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia  

,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”. 

5. Decyzje o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmują wychowawcy  

świetlicy, a w wątpliwych przypadkach po konsultacji z pedagogiem 

szkolnym, wychowawcami klas i dyrekcją szkoły. 

6. Liczba uczniów w grupie na jednego nauczyciela nie powinna 

przekraczać 25 osób. 

7. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 17.00. 

8. Obiady wydawane są w godzinach 12.00 do 13.00. 

9. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby  

upoważnione pisemnie przez rodziców. Każdorazowe samodzielne 

wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców 

 

 

 

ZASADY  ZACHOWANIA  UCZESTNIKÓW  ŚWIETLCY 

 

1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w ewidencji świetlicy. 

2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać pomieszczenia świetlicy bez 

zezwolenia wychowawców. 

3. Wszystkie dzieci zobowiązane są do dbania o porządek. 

4. Dzieci powinny szanować gry, sprzęt świetlicowy, rzeczy własne i 

kolegów, oszczędzać materiały. 

5. Uczniowie zobowiązani są do wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy. 

6. Każde dziecko zobowiązane jest do odrabiania zadanych lekcji w 

godzinach na ten cel przeznaczonych. 

7. Każde dziecko bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych            

w planie dnia. 

8. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w 

stosunku do wychowawców świetlicy i personelu kuchni. 

9. Uczestnika świetlicy cechuje uprzejmość dla kolegów, opiekuje się 

młodszymi i słabszymi, służy im zawsze pomocą. 

10. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości 

odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy. 



 

 

REGULANIM  ŚWIETLICY - ,,NASZA  UMOWA” 

 

WYCHOWANEK  ŚWIETLICY  MA  PRAWO  DO : 

 

1. Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań. 

4. Ciepłej i życzliwej atmosfery. 

5. Poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

6. Poszanowania godności osobistej. 

7. Ochrony przed przemocą psychiczna i fizyczną.  

8. Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywania problemów. 

9. Wyrozumiałości i cierpliwości. 

 

WYCHOWAWCA  OCZEKUJE  NA  ZAJĘCIACH  W  SALI  I  NA  

BOSIKU  SZKOLNYM : 

 

1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami. 

2. Udziału w zajęciach wyciszonym głosem. 

3. Współpracy z całą grupą. 

4. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 

5. Pomaganie słabszym podczas zabaw, gier, nauki. 

6. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali. 

7. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do 

pracy i innych.  

8. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie 


