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I Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

● Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do          
nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań. 

●  Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 
●  Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 
● Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 
● Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
● Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 
● Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

 

 
2. Do zadań świetlicy należy:  

● Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,          
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

● Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój          
fizyczny; 

● Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; 
● Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych        

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; 
● Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 
● Rozwijanie samodzielności i samorządności; 
● Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; 
● Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

II Założenia organizacyjne. 
 
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 645-745 oraz  1130 - 1630 
 



2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się z rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice lub prawni             
opiekunowie przy zapisie dziecka zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do            
świetlicy szkolnej. 

3. Prawo do odbierania uczniów ze świetlicy mają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby            
pisemnie przez nich upoważnione. 

4. Rodzic zobowiązany jest do pisemnej formy informowania wychowawcy świetlicy o           
zmianach dotyczących odbierania dziecka. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do          
ustnych informacji przekazanych przez dziecko ani informacji przekazywanych drogą         
telefoniczną. Decyzja musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. 

5. Dzieciom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy. 

6. Wszystkie dzieci są zobowiązane do przestrzegania ustalonych zasad przebywania na           
świetlicy, dbania o porządek, szanowania sprzętu, gier, rzeczy własnych czy kolegów. 

7. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego, ale tylko w celu skontaktowania się z              
rodzicem przy wyrażeniu zgody przez wychowawcę świetlicy. 

8. W przypadku niewłaściwego zachowania uczniów w świetlicy obowiązują kary          
przewidziane w regulaminie oceny z zachowania. 

9. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zapisać się na listę obecności a wychodząc,               
musi się z niej wypisać, 

III Wychowankowie świetlicy 

 
 
1. Prawa uczestnika świetlicy. 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

● Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; 
● Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; 
● Wpływa na planowanie pracy w świetlicy. 

2. Obowiązki uczestnika świetlicy. 



Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

● Systematycznego udział w zajęciach, 
● Usprawiedliwienia 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 zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na             

stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, 
● Przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 


