
Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie 

 

1 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

  

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE  

 Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić 

rodziców, zapewnić opiekę   wszystkim uczniom, realizować ich 

potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, 

dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.  

  

 

II. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY  

1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach 8.00 – 

15.30. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do 

świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia 

lekcyjne. 

3. Czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji bądź na dowóz ( dotyczy 

uczniów dojeżdżających do szkoły ) jest traktowany jako zajęcia 

świetlicowe.  

4. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po 

zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.  

5. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu 

audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.  

6. Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość 

i estetykę pomieszczeń.  

7. Uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach świetlicowych 

wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców, którą potwierdza 

wychowawca świetlicy. W każdym innym przypadku uczeń zo bowiązany 

jest nie wychodzić poza teren szkoły.  

8. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy.  

9. Sprzęt sportowy wypożyczany jest wyłącznie na prośbę wychowawcy 

świetlicy  
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 III. ZADANIA ŚWIETLICY  

1.Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opiek i w godzinach przed lub po 

lekcjach. 

2.Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

3.Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie uczniów:  

-bezpieczeństwo podczas oczekiwania na autobus bądź w czasie wolnym od 

zajęć.     

-organizowanie czynnego wypoczynku ucznia  

-zwracanie uwagi na stan higieny uczniów i higienę spożywania posiłków  

-rozwijanie cech psycho – motorycznych dziecka ( szybkość , wytrzymałość) 

poprzez gry , konkursy , zabawy 

4. Wspomaganie rozwoju umysłowego dz iecka: 

-pomoc w nauce ( zwracanie uwagi na pomoc koleżeńską )  

- rozwijanie czytelnictwa 

- ujawnianie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień 

uczniów ( prowadzenie zajęć plastyczno – technicznych), zabawy 

umuzykalniające , zajęcia sportowe  

-wzbudzanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękne  

5. Dbałość o rozwój społeczno – moralny dzieci: 

- kształtowanie przekonań i postaw moralnych dzieci  

-przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym  

-zwracanie uwagi na kulturę osobistą  

-kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie  

-kształtowanie postaw patriotycznych  

-pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym  
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6. Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt  

z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.  

7. Udział w uroczystościach szkolnych.  

8. Rejestrowanie ważniejszych wydarzeń  w świetlicy na stornie inernetowej 

szkoły. 

   

IV. NAGRODYT I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW  

Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.  

Nagana udzielona w obecności wychowawców klasy.  

Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.  

 


