
REGULAMIN FUNCKJONOWANIA ŚWIETLICY 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

1. Cele i zadania świetlicy: 

 zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, ich możliwości 

psychofizycznych,  

 wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie 

zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych, udzielanie pomocy 

uczniom mającym trudności z nauką oraz odrabianie lekcji, 

 kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, 

zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja, 

 rozwijanie uzdolnień, zainteresowań intelektualnych, artystycznych 

i technicznych dzieci, 

 przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu, 

 wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu 

na świeżym powietrzu, nawyków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi 

fizycznemu  

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim 

środowisku. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół, którzy ze względu 

na  organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole oraz zgłoszeni 

na wniosek rodziców, opiekunów prawnych. 

3. Rodzice, opiekunowie prawni wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę 

szkolną, której wzór znajduje się poniżej (załącznik nr 1). 

4. Decyzję o zakwalifikowaniu na świetlicę podejmuje dyrektor szkoły 

w porozumieniu z wychowawcą. 

5. Zadania wychowawcy świetlicy: 

 realizacja ww. celów i zadań świetlicy, 

 opieka nad powierzonym zespołem wychowanków i stworzenie im 

atmosfery dobrej pracy,  

  przestrzeganie przepisów BHP, 

 zapoznanie uczniów z zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy 

oraz ich prawami i oczekiwaniami wychowawców, 

 każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków, 

 współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia 

w świetlicy, 

 inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu, 



 rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

 współpraca z rodzicami, 

 sumienne prowadzenie dokumentacji, dziennika zajęć, sprawdzanie 

obecności dzieci na zajęciach, opracowywanie planów pracy świetlicy 

na dany rok szkolny, 

 dbałość o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, 

eksponowanie prac dzieci. 

6. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w dzienniku zajęć świetlicy. 

7. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia 

wychowawcy. 

8. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach są zobowiązani do: 

  dbania o porządek, 

 poszanowania sprzętu świetlicowego, rzeczy własnych i kolegów, 

wypełniania poleceń nauczycieli świetlicy. 

9. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany w stosunku 

do wychowawców, kolegów. 

10. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, 

utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć świetlicy. 

11.  Uczestnik świetlicy ma prawo do: 

 dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej, 

 życzliwego traktowania, 

 swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań, 

 ciepłej i życzliwej atmosfery, 

 poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

 poszanowania godności osobistej, 

 ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

 pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów, 

 wyrozumiałości i cierpliwości. 

12. Wychowawcy świetlicy zapoznają z regulaminem uczniów i rodziców. 

13. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną 

Zwracam się z prośbą o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko) 

ucznia oddziału  ………………..…………… w roku szkolnym ………………………… 

Godziny objęcia mojego dziecka zajęciami świetlicowymi w ciągu dnia: 



…………………………………………………………………………………………………………… 

Zainteresowania 

………………………………………………………..………………………………………………… 

Inne ważne informacje o dziecku (dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diety, rozwoju 

psychofizycznego)……………………………………………………………………………………… 

Telefon rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………………… 

………………………………………………………… 

                 Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie 

nad Pilicą 

 

 


