
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr   13/2019/2020 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

z dnia 02 października 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świetlicy 

Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWLIKACH WIELKICH 
 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

  

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po 

zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju zgodnie z celami zawartymi 

w „Statucie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich”. 

 

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 moralnego współżycia i współdziałania w grupie, 

7. Podnoszenie kultury życia codziennego, 

8. Niwelowanie trudności dydaktycznych, w tym pomoc w odrabianiu prac domowych czy współpraca 

koleżeńska, 

9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi. 

 

II. Założenia organizacyjne 

  

1. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów dojeżdżających i 

określone corocznie harmonogramem pracy szkoły.  

2. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy 

przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego. 

3. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. 

4. W trakcie zajęć lekcyjnych w świetlicy przebywają tylko ci uczniowie, którzy w danym dniu mają 

wyznaczone zajęcia przez dyrektora szkoły. 

5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy  przez dyrektora szkoły z powodu 

nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z zajęć 

wychowania fizycznego. 

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej  

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy  opiekuńczo – wychowawczej 

świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem 

wychowawczym szkoły.  

2.  Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. 

4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określa nauczyciel – wychowawca. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do 

wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.  

6. W przypadku konieczności ewakuacji należy natychmiast opuścić świetlicę i bezwzględnie 

stosować się do poleceń nauczyciela – wychowawcy. 

 

IV. Zadania nauczycieli - wychowawców świetlicy 

 



W świetlicy przebywa nauczyciel – wychowawca, którego obowiązkiem jest czuwanie nad 

bezpieczeństwem uczniów, dobrem mienia świetlicy oraz koordynacja pracy uczniów przebywających 

aktualnie w świetlicy poprzez: 

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

4. Organizowanie wycieczek i spacerów. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. 

 

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

1. Właściwie zorganizowanej opieki. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego  wyrażania myśli i przekonań, 

4. Opieki wychowawczej, 

5. Poszanowania godności osobistej, 

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

Uczeń  jest zobowiązany do: 

 

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy, 

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

3. Współpracy w procesie wychowania, 

4. Pomagania słabszym, 

5. Dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy, 

6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

VI. Kary i nagrody wobec uczniów przebywających w świetlicy 

 

Nagrody: 

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre 

zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci: 

1. Pochwały ustnej. 

2. Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy.  

3. Nagrody rzeczowej. 

4. Dyplomu.  

Kary: 

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy 

przewidziane są następujące kary: 

1. Upomnienie ustne. 

2. Ostrzeżenie w obecności grupy.  

3. Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu. 

4. Wpis uwagi do zeszytu wychowawczego klasy.  

4. Wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.   

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

(-) Anna Skrypoczka 


