
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach
szkolnych oraz stworzenie im w tym czasie optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
7. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

II. Założenia organizacyjne

1. Świetlica w dni, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,  jest czynna w godz. 7.30 – 8.30 rano
oraz po zajęciach obowiązkowych do godziny 17.00 

2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej. 
3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy:

a. ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej,
b. czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,

c. nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez osobę
odpowiedzialną za zapewnienie im opieki.

4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

5. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do końca pierwszego tygodnia
każdego nowego roku szkolnego i uzupełniane w razie potrzeb w ciągu roku. 

6. Pierwszeństwo przyjęcia na świetlicę szkolną mają dzieci z klas   0-3. Dzieci z klas 4-8 będą przyjmowane  
na świetlicę szkolną pod warunkiem wolnych miejsc w grupie świetlicowej.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z miesięcznymi planami pracy opiekuńczo – wychowawczej
świetlicy tworzonych przez wychowawców na dany rok szkolny.

Plany te są zgodne z Programem Wychowawczym szkoły. 
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do

świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane do wychowawcy

świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie. 
4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

IV. Obowiązki wychowanka świetlicy 

1. Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych. 
2. Przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”(zał. nr 1).

3. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.
4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

V. Nagrody i konsekwencje wobec wychowanków

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie,
przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:

1. pochwały ustnej, 



2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy, 
3. dyplomu, 

4. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy. 

Za nie przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące
konsekwencje w zależności od wagi uchybienia:

1. upomnienie ustne,
2. ostrzeżenie w obecności grupy,

3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,

5. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku
niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo

uszkodzony sprzęt. 

VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy 

z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka. 
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Miesięczny plan zajęć. 
4. Dzienniki zajęć. 

5. Lista obecności uczniów.
6. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

Załącznik nr 1

Świetlicowe zasady

1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.

3. Nie używamy wulgarnych słów.
4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.

6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.

8. Pomagamy młodszym i słabszym.
9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.

10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.

12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
13. Szanujemy mienie świetlicowe.

14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.

16. Jemy kanapki, jogurty, etc. tylko przy stolikach.
17. Nie żujemy gum.

18. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.

                                                                                                                                                                             


