
Regulamin Świetlicy 

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dzierżążnie 
 

(opracowano w oparciu o Dz. U. Nr 41 z 1994 r.) 
 

Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych, dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci 
dojeżdżających autobusem szkolnym z Sitna i Mezowa. 

 

      I.     Cele i zadania świetlicy: 
                  1.  Celem świetlicy jest zapewnienie : 

                          a) opieki wychowawczej; 
                          b) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, 
                          c) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków, 
                          d) łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, 
                          e) stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i spożycia posiłku.  

                  2.  Do zadań świetlicy należy: 
                           a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do  
                               samodzielnej pracy umysłowej, 
                           b)  organizowanie gier i zabaw ruchowych, 
                           c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
                           d)  kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
                           e)  kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,  
                           f)  rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej,  
                           g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,  
                           h)  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami, 
                           i)  współpraca z intendentką i wychowawcami klas w zakresie dożywiania i żywienia dzieci  
                               i młodzieży szkolnej, 
                           j) zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki w czasie spożywania przez nich   
                              posiłków.  

     II.     Organizacja pracy świetlicy. 
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupie wychowawczej. 
2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 min.  
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 20 do 30 osób. 
4. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. 
5. Rodzic winien poinformować wychowawcę świetlicy w formie pisemnej o samodzielnym 

powrocie dziecka do domu. 
6. Dzieci nie zapisane do świetlicy powinny być odbierane bezpośrednio po zajęciach 

edukacyjnych, każda sporadyczna wynikająca  z sytuacji losowych obecność dziecka w świetlicy, 
powinna być poprzedzona pisemną informacją. 

7. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześnie zdeklarowanych godzin pobytu dziecka 
w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć (15.00). 

8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych odpowiedzialność za nieodebrane dziecko ponoszą rodzice.  
9. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz 

dziennego rozkładu zajęć. 
 

 

III. Wychowankowie świetlicy. 
 

a. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I –III, w tym 
w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych 
i wychowawczo zaniedbanych,  a także uczniowie dojeżdżający i dowożeni, sieroty, dzieci 
z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli.  



b. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także dzieci 6 – letnie oraz dzieci 
z klas IV – VI. 

c. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora 
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub 
upoważniona przez niego osoba, kierownik świetlicy, nauczyciele – wychowawcy świetlicy.  

d. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka. 

e. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia w świetlicy wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za 
jego bezpieczeństwo.  

f. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Praca i obowiązki wychowanka 
uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia i regulamin wewnętrzny świetlicy. 

  IV.         Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy. 
               Wychowanek ma prawo:  
                    1. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami.  
                    2. Korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania pracy domowej.  
                   3. Swobodnego wypowiadania myśli i przekonań.  
                   4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.  
                   5. Korzystania z organizowanych przez szkołę form dożywiania. 

                 Wychowanek jest zobowiązany do: 
1.   Systematycznego udziału w zajęciach. 
2.   Przestrzegania regulaminu świetlicy.  
3.   Przestrzeganie zasad współżycia w grupie. 
4.   Dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz wystrój świetlicy.  
5.   Poszanowania mienia świetlicy. 

           

V.      Pracownicy świetlicy. 

Pracownikami świetlicy są:  
                    Nauczyciele – wychowawcy. 

Dyrektor określa zakres zadań kierownika i wychowawców. 

                   Zadania Wychowawcy Świetlicy: 
1. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.  
2.   Opracowanie miesięcznego planu pracy świetlicy.  
3. Opracowanie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych. 
4. Tworzenie warunków do nauki własnej 
5. W porozumieniu z dyrektorem – wyposażenie świetlicy w materiały i pomoce dydaktyczne 

potrzebne do prowadzenia  zajęć. 

         VI.     Dokumentacja. 
   W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, miesięczne i tygodniowe plany pracy. 
 2.  Dziennik zajęć. 
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 
 4. Dokumentacja dotycząca dowożenia, dożywiania uczniów. 

                    5. Sprawozdania z pracy świetlicy.  
 
            Decyzją Rady Pedagogicznej regulamin wchodzi w życie z dniem 6.11.2008r.  
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