
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej        

              Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie 

optymalnych warunków rozwoju. 

              Cele te zostaną osiągnięte poprzez: 

-         stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku 

-         dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 

-         rozwijanie zainteresowań i zamiłowań 

-         propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

-         kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych 

-         wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie 

-         podnoszenie kultury życia codziennego 

-         niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych) 

-         rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi  

II. Założenia organizacyjne 

Świetlica jest czynna w godz. 1130– 1500 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. 

Po godzinie 1500nauczyciele wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieodebranych dzieci. 

Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III z rejonu naszej szkoły, których rodzice udokumentują 

zatrudnienie. 

W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas O i klas IV-VI. 

Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem 

pory na posiłki) oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii. 

Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych 

opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. 

Rekrutacja odbywa się do 10 września danego roku szkolnego. 

Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i  dobrowolnych wpłat rodziców . 

W przypadku  nie uiszczenia wpłaty obowiązkiem rodziców, prawnych opiekunów, jest przyniesienie wyprawki, której zawartość określają 

wychowawcy świetlicy. 

Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały 

plastyczne)              

              III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej układanego przez wychowawców na 

dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły. 

Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same 

przed lub po lekcjach. 

a. Dzieci z klas O-I odbiera i przyprowadza wychowawca klasy. 

     b. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyje, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. 



Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie Zapisu. 

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym 

przez rodziców piśmie. 

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

Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godz. 

zajęć). 

Prowadzący zajęcia odbiera i odprowadza uczniów do świetlicy. 

              IV. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych   

 Uczniowie: 

              1. Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców. 

              2. Nie opuszczają samowolnie świetlicy. 

              3. Nie biegają, nie krzyczą. 

              4. Pomagają sobie wzajemnie. 

              5. Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją. 

              6. W czasie odrabiania lekcji nie rozmawiają. 

              7. Szanują mienie społeczne. 

              8. Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek. 

              9. Ubrania i buty zostawiają w szatni. 

              10. Sprzątają po sobie, wszystko odnoszą na miejsca.   

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

Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

              1. pochwały ustnej, 

              2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 

              3. dyplomu.  

Kary:   Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary: 

              1. upomnienie ustne, 

              2. ostrzeżenie w obecności grupy, 

              3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 

              4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania 

              5. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 

uszkodzony sprzęt. 

              V. Dokumentacja   

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja: 

              1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną 

dziecka. 

              2. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

              3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej. 



              4. Miesieczny harmonogram zajęć. 

              5. Dziennik zajęć.    Opracowała dn, 28.08.2013r.  Jolanta Wnuczuk 


