
przyjęty przez Radę Pedagogiczną 

 

w dniu 12.09.2019 r. 

 

 

REGULAMIN  

ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII  

W DĘBEM WIELKIM 
 
 

§ 1. 

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 miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy 

szkoły.   

 

§ 2. 

 Cele i zadania świetlicy. 

1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki    

2. własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój  

4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów; 

5. Organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego         

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny   i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;   

7. Rozwijanie samodzielności; 

8. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;   

9. Pomoc przy organizowaniu dożywiania poprzez dyżury wychowawców 

świetlicy  w czasie posiłków; 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej  

11. wymienionych zadań. 



§ 3 

Założenia organizacyjne. 

 Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00 - 17.15 

 z wyjątkiem wcześniej ustalonych z organem prowadzącym i podanych do 

wiadomości rodziców przerw świątecznych i wakacyjnych. Kwalifikacja uczniów do 

świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.  Do 

świetlicy w szczególności przyjmuje się uczniów:  dojeżdżających, 

nieuczęszczających na lekcje religii, oczekujących na zajęcia. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy. 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do wyboru zajęć zgodnie                

z zainteresowaniami oraz korzystania z pomocy wychowawcy  

w odrabianiu lekcji. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

1. systematycznego udziału w zajęciach; 

2. nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy 

3. dbania o porządek i wystrój świetlicy 

4. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy 

5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania     

6. poleceń nauczyciela – wychowawcy 

7. przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

§ 5 

Zasady odbioru uczniów ze świetlicy. 

Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby upoważnione 

przez nich na piśmie. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze 

rodzeństwo, podpisują oświadczenie  o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci 

w drodze ze szkoły. Dzieci ze świetlicy muszą być odbierane w wyznaczonym 

czasie.  
 



§ 6 

 Współpraca z rodzicami. 

1. Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy – podczas odbioru dzieci ze      

świetlicy osobiście. 

2. Korespondencja z rodzicami. 

3. Rozmowy telefoniczne.   

 

§ 7 

Dokumentacja świetlicy. 

1. Roczny plan pracy świetlicy zgodny z programem wychowawczym szkoły                      

i szkolnym programem profilaktyki. 

 2. Miesięczny plan pracy świetlicy. 

 3. Dziennik zajęć świetlicowych. 

 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

 5. Zeszyt odbioru dziecka. 

 

§ 8 

 Postanowienia  końcowe. 

1. Chętni rodzice wyposażają wychowanków świetlicy w wyprawkę do 15 

października, której zawartość ustalają wychowawcy świetlicy uwzględniając 

artykuły papiernicze do prac plastycznych.  

2..We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy świetlicy decyduje  

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem 

Wielkim . 

3. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor w postaci aneksu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09. 2019 r. 

 
 


