
Załącznik nr 1 do zarządzenia 29/2012 
Dyrektora ZS 1 w Oświęcimiu 

z dnia 5.11.2012 r. 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
przy ZS nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu 

 
I.  ZAGADNIENIA OGÓLNE:  
 

1. Świetlica jest miejscem nauki i odpoczynku uczniów szkoły. 
2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie zgłoszeni przez rodziców, dojeżdżający do szkoły 

autobusem oraz mający przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji. 
3. W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia uczniom opiekę doraźną w czasie 

nieobecności nauczyciela w szkole lub zmiany planu zajęć. 
 

II.  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY: 
 

1. Celem ogólnym działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 
opieki 
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

2. Zadaniem świetlicy jest: 
a) realizowanie zadań wynikających ze Statutu Szkoły, 
b) podejmowanie zadań zmierzających do pełnej realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych, 
c) zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed lekcjami i po lekcjach, 
d) organizowanie uczniom pomocy w nauce, 
e) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 
g) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
h) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, 
i) kształtowanie nawyków higieny i czystości, 
j) kształtowanie właściwej postawy społeczno - moralnej, 
k) wdrażanie do pożytecznego organizowania wolnego czasu, 
l) wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
m) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania problemów wychowawczych. 
 

III.  ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY: 
 

1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe 
pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy. 

2. Lokal świetlicy znajduje się w dwóch salach na parterze, gdzie odbywają się zajęcia 
dydaktyczno - wychowawcze. 

3. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice/prawni opiekunowie. 
4. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły. 
5. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor 

szkoły po zaopiniowaniu wniosku przez wychowawcę i pedagoga szkolnego. 
6. Zapisy do grupy wychowawczej świetlicy prowadzone są do 30 września każdego roku 

szkolnego. 
7. Świetlica jest czynna od 6.30 - 16.00. 
8. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego. 



9. Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania ze świetlicy. 
10. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo – wychowawczej. 
11. W świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, teatralne, 

gry i zabawy zespołowe. 
12. Świetlica organizuje także zajęcia poza pomieszczeniem świetlicowym tj. wycieczki, 

spacery, wyjścia na wystawy np. do OCK. 
13. W świetlicy szkolnej prowadzone są dzienniki zajęć wychowawczych. 
14. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych osobiście przez rodziców lub na ich 

pisemną zgodę a w szczególnych przypadkach przez wychowawców, gdy uczniowie biorą 
udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

15. Integralną częścią świetlicy jest stołówka szkolna wydająca posiłki (śniadania, obiady, 
mleko, owoce) od godziny 8.00 do 14.30 zgodnie z podanym harmonogramem. Z posiłków 
w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy ZS nr 1. 

16. Wpłat za obiady powinno się dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. 
17. Każdorazowa rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona osobie przyjmującej opłaty 

za obiady co najmniej jeden dzień przed planowaną nieobecnością. 
18. Uczniowie spożywający posiłki mają obowiązek: 

     1) przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze, 
     2) spożywać posiłki w sposób kulturalny, 
     3) posprzątać swój stolik – zasunąć krzesełko, odnieść naczynia. 

 

IV.  PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 
 

      1. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo do: 
a) uczestnictwa w zajęciach zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami, 
b) pomocy przy odrabianiu zadań i przygotowaniu się do lekcji, 
c) korzystania z gier i sprzętu świetlicy, 
d) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
e) odpoczynku. 

       2. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek: 
a) przychodzić do świetlicy w godzinach ustalonych przez rodziców, 
b) zgłosić swoją obecność wychowawcy, 
c) brać czynny udział w zajęciach organizowanych przez świetlicę, 
d) zostawiać porządek po skończonych zajęciach, 
e) zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, 
f) zgłosić wychowawcy wyjście ze świetlicy, 
g) szanować wyposażenie świetlicy, 
h) dbać o czystość i estetykę pomieszczenia świetlicy. 
 

V.  ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY: 
 

1. Sporządzanie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej. 
2. Opieka nad powierzonymi i zapisanymi do świetlicy dziećmi. 
3. Realizacja zadań i celów wynikających ze Statutu Szkoły. 
4. Realizacja przyjętego rocznego planu pracy świetlicy. 
5. Prowadzenie dokumentacji. 
6. Prowadzenie dziennika zajęć. 
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt. 
8. Współpraca z wychowawcami klas 1-3 SP. 



9. Udzielanie uczniom pomocy w nauce. 
10. Dbałość o bezpieczeństwo w czasie wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu 

dowożącego na basen. 
11. Opieka pedagogiczna w jadalni w czasie dyżurów wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 
12. Dbałość o estetykę i wystrój świetlicy. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. O niewłaściwym zachowaniu uczniów lub nieobecnościach w świetlicy powiadamia się  
rodziców oraz wychowawcę klasy. 

2. Spostrzeżenia wychowawców świetlicy dotyczące zachowania uczniów mają wpływ 
na ocenę zachowania ustalaną przez wychowawcę klasy. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia Karty Zgłoszenia Dziecka 
do Świetlicy Szkolnej. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania i potwierdzenia zmian w Karcie 
Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy w ciągu roku szkolnego. 

 

 

Regulamin pozytywnie zaopiniowany 

przez RP w dniu   31.10.2011r.  


