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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach  

z klasami integracyjnymi 

 

 

I. Cele i założenia świetlicy  

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają 

zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 1 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.  

2. Organizowanie dożywania dla uczniów  

3. Organizowanie nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie 

indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu  

i środowisku lokalnym).  

5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.  

 

II. 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 oraz dzieci 

czkające na odbiór przez rodziców lub wyznaczoną osobę dorosłą.  

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. od 7.00 do 15.00.  

4. Rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela 

pełniącego dyżur na świetlicy o odebraniu dziecka po zajęciach lekcyjnych (dotyczy 

sytuacji, gdy rodzic odbiera dziecko osobiście).  

5. Dziecko może być odebrane przez inną, wyznaczoną przez rodzica osobę dorosłą, 

tylko po uprzednim złożeniu odpowiedniego pisma w sekretariacie szkoły.  

6. Uczeń dojeżdżający, który samowolnie opuści teren szkoły po zakończeniu zajęć 

otrzymuje uwagę.  

7. Uczniowie są zobowiązani czekać na odjazd na dziedzińcu szkoły, przy bramie. Do 

autobusu mogą się udać dopiero po zaznaczeniu na liście osób odjeżdżających.  

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy  

 

Wychowankowie powinni:  

1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają 

one z planu zajęć.  

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.  

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.  

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.  
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5. W trakcie zajęć świetlicowych uczeń może udać się do biblioteki szkolnej lub do 

sklepiku szkolnego tylko za zgodą nauczyciela świetlicy.  

6. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna 

świetlicy. 

7. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej 

przedmioty,  

8. Uczniowie po przyjeździe udają się z autobusu bezpośrednio do szkoły.  

 

IV. Warunki korzystania z sali zabaw  

 

1. W sali zabaw można przebywać za zgodą nauczyciela.  

2. W sali zabaw nie wolno spożywać posiłków.  

3. Przed wejściem do sali zabaw należy zdjąć obuwie.  

 

V. Warunki korzystania z aneksu jadalnego  

 

Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:  

1. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego 

spożywania posiłku.  

2. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.  

3. Posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.  

4. Uczniowie korzystają z picia herbaty podczas przerw tylko zgodnie z 

harmonogramem.  

a. Wyjątek stanowią uczniowie będący po zajęciach wychowania fizycznego. 

5. Uczniowie niespożywający posiłku powinni przejść do drugiej części świetlicy, aby 

nie przeszkadzać jedzącym,  

6. Uczniowie nie powinni wynosić posiłków ze świetlicy.  
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