
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W REDLE

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 
względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej 
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zadania szczegółowe:

Świetlica szkolna realizuje zadania wychowawczo-opiekuńcze poprzez:

- pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej oraz manualnej 
uczniów

- zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom

- kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia 
codziennego

- wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego

- pobudzenie aktywności społecznej uczniów

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych

- stymulowanie postawy twórczej 

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów

- wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia

- współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, 
pedagogiem szkolnym oraz higienistką

- współpracę z biblioteką w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyków korzystania z 
książek



Założenia organizacyjne:                                                                                                            

1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej, jest 
wniosek rodziców lub opiekunów prawnych spisany i wypełniony według ustalonego 
wzoru.

2. Świetlica jest czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów (7.30- 16.00)
3. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów których oboje rodziców pracuje 

oraz dla uczniów dojeżdżających. 
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek. Na zajęciach świetlicowych korzysta z własnych przyborów plastycznych 
(uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą).

5. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawuje wychowawca i opiekunowie 
świetlicy.

6. Wykorzystane na zajęciach gry świetlicowe podlegają dwudniowej kwarantannie. 

Reguły obowiązujące w świetlicy:

1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla
siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze w 
świetlicy czuli.

2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
3. Nie przestrzegamy sobie nawzajem oraz wychowawcy podczas prowadzenia zajęć i w 

czasie odrabiania zadań domowych. 
4. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawcy.
5. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 

przepraszam.
6. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy.
7. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku 

wychowawcy podczas pobyty na boisku.
8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek. 
9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie 

myjemy ręce.

Nagrody i kary:

Nagrody:                                                                        Kary:

1. Pochwały wychowawcy  świetlicy                       1. Upomnienie wychowawcy świetlicy
2. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum          2. Nagana udzielona przez    

Świetlicy                                                                   wychowawcę na forum świetlicy                  

     3. Dyplom                                                                   3. Powiadomienie rodziców i                            

                                                                                 wychowawcy klas        

4. Nagroda rzeczowa                                                 4. Powiadomienie dyrekcji szkoły

5. Wyróżnienie na forum szkoły                                5. Wypisanie ze świetlicy szkolnej


