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I. 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. 

 

II. Organizacja pracy w świetlicy 

 

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze w szkole. 

2. Świetlica jest czynna od godziny 08:00 do godziny 09:40 i od 11:45 lub 12:45 

do godziny 15:30 lub 16:00. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb 

wychowanków i rodziców. 

3. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu wychowawczo – 

opiekuńczego świetlicy. Zajęcia świetlicy mogą odbywać się w pomieszczeniach 

klasowych, sali gimnastycznej lub boisku szkolnym. 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie wszystkich klas, w tym  

w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, 



wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych. Nauczyciel, wychowawca 

świetlicy powinien być poinformowany kto może odbierać dziecko ze świetlicy. 

5. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu 

6. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy 

z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia. 

7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas. 

8. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów dziecka) 

9. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują 

Regulamin świetlicy. 

 

 

III. Pracownicy świetlicy  

1. Pracownikiem świetlicy są nauczyciele wychowawcy 

 

IV. Obowiązki nauczycieli wychowawców. 

1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy. 

2. Sporządzanie planu pracy. 

3. Prowadzenie dziennika zajęć. 

4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt. 

5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym 

7. Dbałość o estetykę świetlicy. 

 

V. Prawa ucznia w świetlicy: 

 

Uczeń ma prawo do: 

1. znajomości swoich praw i obowiązków, 

2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i 

imprezach,  

3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

5. życzliwego, podmiotowego traktowania, 

6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 



7. uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, 

księgozbioru świetlicy, zabawek i gier, 

 

VI. Obowiązki ucznia w świetlicy: 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. dbać o ład i porządek, nie niszczyć sprzętu, zabawek i gier. 

2. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 

3. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu za świetlicy. Uczeń, który chce się zwolnić z zajęć świetlicy musi 

dostarczyć pisemną zgodę rodziców 

4. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

5. aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

6. zachowywać się kulturalnie w świetlicy, 

7. informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu 

komórkowego. 

 

VII. Nagrody i kary wobec wychowanków. 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

3. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy. 

 

 


