
Regulamin świetlicy szkolnej

 w Rudniku

I Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w 

planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

II Założenia organizacyjne

1.Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

3. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie.

4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić 

świetlicy.

III Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:

1.Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki 

własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

2.Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

3.Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

4.Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5.Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

6.Kształtują i wdrażają do aktywnego spędzania czasu wolnego.Organizują gry i zabawy sportowe .

7.Współpracują z nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

8.Sprawują opiekę podczas dożywiania uczniów w szkole.



IV Zadania świetlicy szkolnej

1.Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

2.Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.

3.Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia 

codziennego.

4.Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia.

5.Rozwijanie samodzielności i samorządności.

6.Wdrażanie do współpracy w grupie i organizowanie wzajemnej pomocy.

7.Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, instytucjami społecznymi.

8. Pełnienie dyżurów podczas wydawania obiadów na stołówce szkolnej.

9.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyżej wymienionych zadań.

V Obowiązki uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:

1.Dbania o porządek i wystrój świetlicy.

2.Poszanowania i sprzętu i wyposażenia świetlicy.

3.Kulturalnego zachowania się podczas zajęć świetlicowych jak i w trakcie spożywania posiłków.

4.Respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.

5.Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą 

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę  rodziców. Ustne potwierdzenie

ucznia nie będzie brane pod uwagę. Bez pisemnej zgody rodzica uczeń nie będzie mógł 

samodzielnie opuścić świetlicy).

6.Przestrzegania regulaminu świetlicy.

VI Nagrody i kary wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre 

zachowanie, przestrzeganie regulaminu świetlicy, kulturę osobistą itp. w postaci:

1. Pochwały ustnej.

2. Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy.

3. Dyplomu.

4. Innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy. 

Kary:



Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące 

kary w zależności od wagi uchybienia:

1. Upomnienie ustne.

2. Ostrzeżenie w obecności grupy.

3. Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.

4. Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania.

5. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku 

niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo 

uszkodzony sprzęt. 

VII Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu 

komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka. 

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Miesięczny plan zajęć. 

4. Dzienniki zajęć. 

5. Lista obecności uczniów.

6. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

VIII Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach uczniów z danej klasy w świetlicy lub w razie 

potrzeby w innej sali dydaktycznej, która nie jest wykorzystywana do bieżącej nauki.

2. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci oraz 

w szczególności  przed przyjściem dzieci i po przeprowadzeniu dezynfekcji.

3.  Wychowankowie zobowiązani są do zachowywania dystansu lub noszenia maseczek 

zasłaniających nos i usta, a także częstego mycia rąk wodą z mydłem, ochrony podczas kichania 

oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.

4. Dzieci  podczas zajęć korzystają z własnych przyborów i nie przynoszą niepotrzebnych 

przedmiotów.

5. W miarę możliwości dzieci przebywają  na świeżym powietrzu. 
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