
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
§ 1  

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności placówki. 
2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków  

do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
wychowanków.  

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:  
- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,  
- pomoc w odrabianiu lekcji,  
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,  
- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
- współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych 

i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz 
rocznych planów pracy, 

- pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,  
- zapewnienie możliwości spożycia posiłku.  

4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:  
1) zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,  
2) imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).  

 § 2  

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie placówki:  
1) dojeżdżający do szkoły,  
2) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,  
3) inni uczniowie za zgodą Dyrektora ZSP w Słodkowie.  

2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.  
 § 3  

Do świetlicy przyjmuje się na prośbę ucznia, na prośbę rodziców.  

§ 4  

Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor ZSP w Słodkowie. 
§ 5  

1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.  
2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.  

 

§ 6  

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor ZSP                   
w Słodkowie.  

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Szkoły oraz programem 
wychowawczo - profilaktycznym szkoły.  

§ 7  

1. W świetlicy szkolnej  prowadzi się dziennik zajęć wychowawczych. 
2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.  

 



§ 8 

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą nauczyciela, 
który prowadzi zajęcia świetlicowe z uczniami. 

2. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe jest dbałość o wyposażenie 
świetlicy i jego właściwe wykorzystanie oraz zabezpieczenie.  

3. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.  

 

§ 9 

1. Środki do dezynfekcji umieszczone są w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez 
dzieci pod nadzorem opiekuna.  

2. Świetlica powinna być wietrzona przynajmniej, co godzinę podczas przebywania dzieci, 
a szczególnie przed ich przyjściem po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

3. Uczeń nie powinien przynosić na świetlicę rzeczy niepotrzebnych. 

 
 
 
 

 

 

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 
Telefon alarmowy  tel. 112 
Policja     tel. 997 
Straż Pożarna   tel. 998 
Pogotowie ratunkowe  tel. 999 


