
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Parznicach 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 

  

1. 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 Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia stałe i okresowe zgodnie                             

z opracowanym rocznym planem pracy. 

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych uczniów. 

 

 

§ 2. 

Cele i zadania świetlicy 
 

Cel ogólny: 

 Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój 

zainteresowań i uzdolnień oraz stworzenie odpowiednich warunków               

do nauki własnej i pomocy w nauce. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed                        

i po zajęciach lekcyjnych. 

2. Organizowanie pomocy w nauce oraz odrabianiu lekcji. 

3. Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

4. Prowadzenie zajęć wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych. 

5. Kształtowania u uczniów pozytywnych relacji interpersonalnych oraz 

właściwych postaw społeczno-moralnych. 

6. Wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwój 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki w ramach organizowanych 

zabaw i zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej. 

8. Pomoc w organizowaniu dowozu uczniów do i ze szkoły. 

9. Rozwijanie samorządności i społecznej aktywności uczniów poprzez 

włączanie ich do współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym. 



10. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem                                 

i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania ewentualnych trudności 

wychowawczych. 

 

Zadania: 

1. Organizowanie opieki wychowawczej oraz tworzenie warunków do nauki 

własnej. 

2. Prowadzenie zajęć świetlicowych rozwijających zainteresowania                         

i uzdolnienia uczniów. 

3. Prowadzenie zajęć wychowawczych mających na celu:  

 kształtowanie postaw uczniów; 

 przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw; 

 utrwalanie nawyków zagospodarowani czasu wolnego; 

 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. 

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych mających na celu:  

 promowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych; 

 zapobieganie chorobom społecznym – profilaktyka uzależnień; 

 wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, jego wartościach  oraz zagrożeniach; 

 kształtowanie nawyków higieny i czystości; 

 prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów wykazujących zachowanie 

uznawane społecznie za nieakceptowane; 

5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu:  

 poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów; 

 pomoc podczas odrabiania lekcji; 

  udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

 wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej; 

 wspomaganie uczniów oraz kształtowanie umiejętności życiowych. 

6. Kształtowanie nawyków poprawnego funkcjonowania w grupie 

społecznej zgodnie z zasadami kultury i wzajemnego szacunku. 

7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny. 

8. Wspieranie i koordynowanie działań wolontariatu uczniowskiego. 

9. Systematyczna obserwacja uczniów oraz stały kontakt z nauczycielami                   

i rodzicami uczniów oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

 

 

 

§ 3. 

Założenia organizacyjne 
 

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy: 

 pozostają pod opieką szkoły przed lub po zajęciach lekcyjnych; 



 oczekują na odebranie przez rodziców; 

 oczekują na dowóz organizowany przez gminę; 

 korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. 

okoliczności. 

2. Opieką świetlicową mogą być również objęci uczniowie, którzy: 

 nie uczęszczają na zajęcia religii lub drugiego języka obcego; 

 nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły. 

4. Świetlica działa w dni pracy szkoły. Godziny pracy świetlicy uzależnione 

są  od potrzeb uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego. 

5. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku 

złożonego przez rodziców o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej. 

6. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku                

o przyjęcie dziecka na świetlicę. 

7. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi 

być przekazana w formie pisemnej.  

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które 

nie zgłosiło się na świetlicę. 

 

 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy 
 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanej opieki. 

2. Życzliwego traktowania oraz poszanowania godności osobistej. 

3. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

4. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami. 

5. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

6. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

 

Wychowanek jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej. 

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 

3. Uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach świetlicowych. 

4. Właściwego zachowania się w czasie zajęć. 

5. Respektowania poleceń nauczyciela. 

6. Zgłaszania się się punktualnie na świetlicę oraz nieoddalania się bez 

zgody poza salę świetlicową. 

7. Ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie, dbałości o sprzęt 

oraz estetykę pomieszczenia. 



8. W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do 

obowiązującego regulaminu uczeń może zostać usunięty z listy 

uczestników zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców 

ucznia oraz wychowawcy klasy. 

 

 

§ 5. 

Dokumentacja świetlicy szkolnej 
 

1. Regulamin świetlicy szkolnej. 

2. Dziennik zajęć świetlicy. 

3. Roczny plan pracy świetlicy. 

4. Ramowy rozkład dnia. 

5. Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka na świetlicę. 

6. Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 6. 

Zadania nauczyciela świetlicy 
 

 

 Opracowanie dokumentów związanych z działalnością świetlicy. 

 Systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki 

wychowawczej. 

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych według opracowanego 

planu oraz potrzeb uczniów. 

 Dbanie o właściwe funkcjonowanie świetlicy oraz warunki do nauki 

własnej. 

 Udzielanie uczniom pomocy w nauce oraz wdrażanie do samodzielnej 

pracy umysłowej. 

 Przekazywanie właściwych wzorców kultury osobistej i współżycia w 

grupie. 

 Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów. 

 Kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 

 Współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59). 
 


