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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE 
 

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

i wychowania pozalekcyjnego, umożliwiającego wszechstronny rozwój osobowości. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy; 

 kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań 

zespołowych; 

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

 wdrażanie uczniów do kultury życia codziennego i spędzania czasu wolnego 

poprzez wyrabianie kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy; 

 pobudzanie aktywności społecznej uczniów m.in. poprzez udział w akcjach 

charytatywnych; 

 stymulowanie postawy twórczej. 

 

2. Prawa i obowiązki uczniów przebywających w świetlicy 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

 

 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

 życzliwego, podmiotowego traktowania, 

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy, 

 korzystania z organizowanych form dożywiania. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 

 systematycznego udziału w zajęciach, 

 usprawiedliwiania swojej nieobecności, 

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy  

(osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną 

zgodę rodziców), 

 dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie pobytu 

w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela –  wychowawcy, 

 przestrzegania regulaminu świetlicy, 

 nieużywania telefonu komórkowego w czasie zajęć świetlicowych, 

 nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową. 
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 przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela 

 w czasie oczekiwania na odwóz i stosowania się do jego poleceń. 

 

W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie, oczekujący na terenie szkoły na planowe 

zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

W świetlicy mogą także przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora 

lub wicedyrektora w sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za 

nieobecnego na lekcji nauczyciela.  

Świetlica zapewnia również opiekę wychowankom zwolnionym z lekcji religii, WDR 

i wychowania fizycznego. 

Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania uwzględnia opinię wychowawcy 

świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia świetlicowe. 

Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na tych 

zajęciach ma wpływ na frekwencję ucznia. 

Samowolne opuszczenie świetlicy jest traktowane jak ucieczka z lekcji. 

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach świetlicowych i powtarzające się uwagi 

spowodują obniżenie oceny zachowania. 

 

3. Założenia organizacyjne 

 

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy 

z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne. 

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 – 16.00 od poniedziałku 

do piątku. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów 

nie powinna przekraczać 25 osób. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


