
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JÓZEFA SUSKIEGO WE WŁOSIENICY  

 

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej 
działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych. 

 

I  ORGANIZACJA  PRACY ŚWIETLICY 
 

1. Uczeń może uczęszczać na zajęcia świetlicowe po zapisaniu go przez rodziców lub opiekunów 
prawnych poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III , dojeżdżający autobusem 
oraz uczniowie, których oboje rodzice pracują. 

3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 
4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. 
5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. 
 

 
II  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 
pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy: 
• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej, 
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, 
• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 
• kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
• współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 
 

 
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 audiowizualnego. 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: 

1. Obowiązkowego dostarczenia pisemnej zgody rodziców w przypadku zwolnienia z zajęć. 
2. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do 

wychowawców i kolegów. 
3. Dbania o czystość osobistą oraz estetyczny wygląd świetlicy. 
4. Poszanowania sprzętu świetlicy. 
 

 
 
 
 
 



IV    PRACOWNICY  ŚWIETLICY 
 

Pracownikami świetlicy są nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych. 

V    DOKUMENTACJA 
 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;  
2. Tygodniowy plan pracy grup wychowawczych; 
3. Dziennik zajęć; 
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 
   

                                                   
 
 


