
REGULAMIN 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  
W STĘŻYCY 

 

 

I. CELE I ZADANIA  

 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom 

dowożonym oraz zapisanym zorganizowanej opieki wychowawczej, 

umożliwiającej im wszechstronny rozwój osobowości.  

 

Najważniejsze zadania świetlicy szkolnej: 

 zorganizowanie sprawnego i bezpiecznego dowożenia uczniów, 

 zapewnienie dzieciom powodzenia szkolnego poprzez pomoc  

w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu do lekcji 

oraz   prowadzenie wypożyczalni przyborów szkolnych i akcji 

„Szczęśliwy numer”, 

 zagwarantowanie bezpieczeństwa i dobrej atmosfery wszystkim 

uczestnikom zajęć świetlicowych, 

 otoczenie szczególnie troskliwą opieką dzieci 5- i 6-letnich. 

 zapewnienie w jak najszerszym zakresie dożywiania dla uczniów, 

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, 

 kształtowanie więzi emocjonalnej z krajem i regionem, 

 troska o prawidłowy rozwój dziecka i jego czynny wypoczynek, 

 dostosowanie tematyki zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci. 

 

II. ORGANIZACJA PRACY  

 

1. Świetlica czynna jest codziennie od 7.00 do 16.10. 

2. Obejmuje ona opieką wszystkich uczniów dowożonych, klasy wg 

planu lekcji oraz zapisanych uczniów ze Stężycy  na podstawie kart 

zgłoszeń (wzór karty stanowi załącznik nr 1). 

3. Uczniowie dojeżdżający od godziny 7.20 (Niesiołowice, Rzepiska, 

Czysta Woda, Malbork) oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy,  

a następnie:   

    - uczniowie klas IV - VIII SP i III gimnazjum od godz. 7.40 

przebywają na holu szkoły pod opieką   nauczyciela dyżurującego 

(parter); 

 - uczniowie klas Ia, Ic, II i III szkoły podstawowej opuszczają 

świetlicę o godzinie 7.50 i udają się pod swoje klasy;  



- dzieci z  klas zerowych i Ib pod opieką nauczyciela świetlicy udają 

się do stołówki i stamtąd około godz. 8.00 dzieci na zajęcia do 

przedszkola odprowadza wyznaczona osoba, a uczniów klasy Ib 

odprowadza do salki katechetycznej opiekunka do dzieci. 

4. Uczniowie klas 0 – III przyjeżdżający do szkoły około  godz. 7.45 

(Smokowo, Reja, Żuromino, Żuromino wyb.) udają się do stołówki, 

skąd klasy Ia, Ic, II i III idą do klas o godz. 7.50, około  godz. 8.00 

klasy 0 – I odprowadzane są przez  pracowników ZKiW w Stężycy.  

  

III. DOKUMENTACJA PRACY  

 

W świetlicy obowiązuje następująca dokumentacja: 

 roczny plan pracy, 

 miesięczne plany pracy, 

 dzienniki zajęć, 

 listy obecności uczniów, 

 wykaz danych osobowych uczniów, 

 roczne sprawozdanie z działalności świetlicy. 

                 

IV. WYCHOWANKOWIE 

 

1. Po skończonych lekcjach i zajęciach dodatkowych uczniowie dowożeni 

oczekują na autobusy w świetlicy szkolnej. 

2. Dojeżdżający uczniowie, którzy chcą opuścić teren szkoły zobowiązani są 

dostarczyć pisemną zgodę rodziców. 

3. Uczniowie zapisani przez rodziców zgłaszają się na zajęcia do świetlicy 

zgodnie z ustalonymi godzinami pobytu. 

4. Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze świetlicy muszą bezwzględnie 

zgłaszać ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w świetlicy.  

5. Za wzorowe zachowanie i szczególne zaangażowanie podczas zajęć 

świetlicowych uczniowie będą nagradzani zgodnie z postanowieniami 

Statutu Szkoły i WZO. 

6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy uczniowie będą 

ponosili konsekwencje zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły i WZO. 

7. Dzieci podczas zajęć w świetlicy zobowiązane są do przestrzegania 

Świetlicowego ABC... 
 

Atrakcyjne zajęcia wymagają twojego udziału. 

 

Bądź miły dla kolegów i koleżanek. 

 

Cisza sprzyja dobrej zabawie. 

 



Dbaj o porządek i czystość. 

Estetyczny wygląd to wizytówka ucznia. 

 

Farby, kredki i inne przybory - szanuj. 

 

Gry planszowe - szanuj. 

 

Hałas szkodzi zdrowiu - nie hałasuj. 

 

Inne dzieci też chcą przyjemnie spędzić czas wolny. 

 

Jeżeli chcesz opuścić świetlicę musisz o tym poinformować nauczyciela. 

 

Każdy może i powinien uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. 

 

Lepić z plasteliny wolno na specjalnej podkładce. 

 

Łatwo popsuć - trudniej naprawić. Dbaj o sprzęt. 

 

Miła atmosfera sprzyja dobrej zabawie. 

 

Noś w świetlicy odpowiednie obuwie. 

 

Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą nauczyciela. 

 

Pomagaj innym - tobie też ktoś pomoże. 

 

Razem przyjemniej bawić się i pracować.  

 

Sam posprzątaj miejsce pracy  lub zabawy, a zabawki i gry odnieś  

na miejsce. 

 

Tutaj odrób lekcje - będziesz miał więcej czasu w domu. 

 

Używaj czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

 

W każdej potrzebie szukamy pomocy u nauczyciela.  

 

Za zniszczone gry, zabawki lub sprzęt odpowiada uczeń, który tego dokonał. 
 

 

ZACHOWUJ SIĘ KULTURALNIE !!! 

 



 

*zmiany w regulaminie zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

                                  Opracowały: Elżbieta Popiela i Agnieszka Miąskowska 

 

Regulamin zatwierdzono do realizacji   31 sierpnia 2018r. 
 

 

 

 


