
Regulamin świetlicy szkolnej 

 
 

I Zagadnienia ogólne 
 

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów Szkoły Podstawowej im. św. 
M. Kolbego w Teresinie 
 
 

II Prawa i warunki korzystania 
 
1.Ze świetlicy korzystają uczniowie naszej szkoły. Regularnie uczęszczają na zajęcia 
świetlicowe.  
2.Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i godzinami jej 
otwarcia - informacja na drzwiach świetlicy. 
3.Podczas pobytu w świetlicy należy zachować się w sposób zdyscyplinowany i wykonywać 
polecenia wychowawcy.  
4.Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie 
potrzeby służyć im pomocą. 
5. Należy prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu 
świetlicowego. Chronić przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po 
wykorzystaniu. 
 

III Zadania świetlicy 
 
1. Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym 
2. Organizowanie gier i zabaw 
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 
4. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 
5.Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej 
 

IV Wyposażenie świetlicy 
 

Świetlica wyposażona jest: 
 
1. sprzęt audiowizualny 
2. przybory i urządzenia do gier zespołowych i zabaw  
3. przybory i pomoce do zajęć artystycznych 
 



V Organizacja świetlicy 
 
1. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach. Czas jej pracy 
określa się w pełnych godzinach zegarowych. 
2.Godziny pracy dostosowane są do środowiska uczniowskiego, z uwzględnieniem rozkładu 
jazdy autobusów dla uczniów dojeżdżających z Pask, Gnatowic, Topołowy ,Gaju i Serok. 
3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć. 
4. Zajęcia prowadzone są w grupach. 
5. Każde wyjście ze świetlicy należy zgłaszać nauczycielowi wychowawcy. Zwolnienie z 
zajęć uzyskuje uczeń po okazaniu prośby rodziców lub na prośbę wychowawcy klasy. 
6. O złym zachowaniu uczniów lub częstych nieobecnościach w świetlicy powiadamia się 
wychowawcę klasy. 
7.Lokal świetlicy znajduje się w sali nr 6 
 

VI Wychowankowie świetlicy 
 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z macierzystej szkoły: 
a. dojeżdżający 
b. na prośbę rodziców  
 

VII Pracownicy świetlicy  
 

1. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca 
 

VIII Dokumentacja 
 

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 
a) roczny plan pracy 
b)dziennik zajęć 
c) zeszyt spostrzeżeń 
d) tygodniowy wykaz haseł/ szczegółowy rozkład zajęć 
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