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Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej, 

- organizowanie zespołowej nauki oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i         

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

- prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno–moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i 

środowisku lokalnym), 

- wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, 

- prowadzenie współpracy z rodzicami i wychowawcami klas celem rozwiązywania 

napotkanych trudności wychowawczych, 

- ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Rozwijanie 

aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej, 

- integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne, 

- rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do 

ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

-prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, integrujących grupę.  

Założenia organizacyjne 

Do świetlicy przyjmuje się: 

- uczniów dowożonych do szkoły; 

- w uzasadnionych wypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie nie objęci     

dowozami szkolnymi – np. dzieci rodziców pracujących; 

- świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z języka kaszubskiego; 

- grafik zajęć w świetlicy jest dostosowany do planu zajęć i odwozu uczniów; 

- uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich 

zakończeniu;   
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- świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-

wychowawczego świetlicy; 

- uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł prawidłowego 

zachowania się w świetlicy szkolnej. Łamanie ich będzie zgłaszane wychowawcy oraz 

rodzicom/opiekunom dziecka; 

- wychowawca oddziału przedszkolnego przyprowadza uczniów na zajęcia w świetlicy 

szkolnej; 

- przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnej zgody rodziców 

(opiekunów) dziecka. 

Dokumentacja 

- Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczy świetlicy szkolnej; 

- Dziennik zajęć w świetlicy szkolnej; 

- Regulamin świetlicy szkolnej; 

- Zgody rodziców na zajęcia w świetlicy szkolnej. 

Pracownicy świetlicy 

- Pracownikami świetlicy to  wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele- członkowie 

Rady Pedagogicznej; 

- Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

- Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy; 

-Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się; 

- Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy; 

- Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy; 

- Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecka mienia świetlicy rodzice/opiekunowie 

ponoszą koszty naprawy; 
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- W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych 

przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody  nauczyciela świetlicy; 

- Za zaginione telefony, MP3 i inne przedmioty przyniesione z domu, świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności; 

- Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu; 

- Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub pisemnie upoważnieni przez Nich 

opiekunowie;  

- Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy; 

- Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie 

opuściło teren szkoły, w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej; 

- Wcześniejsze wypuszczenie ucznia ze świetlicy jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów; 

-Uczeń, którego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu własnemu lub innych 

uczestników świetlicy może - po uprzednim poinformowaniu rodziców - zostać skreślony z 

listy uczestników świetlicy; 

- Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym; 

- Nauczyciele świetlicy współpracują z wychowawcami klas, tym samym wychowawcy 

wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku uwzględniając opinię nauczycieli świetlicy 

na temat każdego ucznia uczęszczającego na świetlicę; 

- wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń korzystający ze świetlicy informuje 

nauczycieli świetlicy o wszelkich zmianach zaistniałych w planie lekcji. 

Prawa ucznia w świetlicy 

Uczeń ma prawo do: 

-Zorganizowanej opieki wychowawczej. 

-Życzliwego traktowania. 

-Poszanowania godności osobistej. 

- Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 
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-Uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez nauczycieli świetlicy. 

-Zgłaszania własnych propozycji zabaw. 

-Korzystania z wyposażenia świetlicy. 

-Pomocy przy odrabianiu lekcji. 

-Ochrony przed przemocą fizyczna i psychiczną. 

 

Obowiązki ucznia w świetlicy 

Uczeń ma obowiązek: 

- przestrzegać regulaminu wewnętrznego świetlicy.  

- Dbać o ład i porządek. 

- Stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. 

- Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze 

świetlicy. 

- Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie. 

- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

- Zachowywać się kulturalnie i zdyscyplinowanie.  

 

Regulamin zachowania się w świetlicy szkolnej 

1. Po przybyciu do szkoły oraz po skończonych zajęciach udajemy się niezwłocznie do 

świetlicy. 

2. Wchodząc do świetlicy witamy się i odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce. 

3. Swoją obecność na świetlicy zgłaszamy nauczycielowi. 

4. Okrycie wierzchnie zostawiamy w szatni. 

5. W świetlicy chodzimy w zmiennym obuwiu. 

6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

7. Zachowujemy się w sposób bezpieczny dla nas samych i naszych kolegów. 

8. Bawimy się wspólnie i grzecznie. 
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9. Dbamy o porządek w sali. 

10.  Nie biegamy po klasie i korytarzu. 

11. Mówimy umiarkowanym głosem. 

12.  W stosunku do siebie jesteśmy koleżeńscy, uczynni,  mili, życzliwi, uprzejmi. 

13. Często używamy zwrotów grzecznościowych - proszę, dziękuję, przepraszam. 

14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku. 

15. Z każdym zaistniałym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się do nauczyciela 

świetlicy. 

16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: wykorzystujemy zabawki zgodnie z 

ich przeznaczeniem, sprzątamy po sobie, szanujemy rzeczy z których wszyscy 

korzystamy. Za  celowo zniszczony przez dziecko sprzęt, zabawki i inne rzeczy 

wchodzące w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.  

17.  Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku 

informacji słownej samego dziecka lub innej osoby. 

 

     Opracowały:  

Agnieszka Wica 

Teresa Gillmeister 


