
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 W BIELSKU - BIAŁEJ 

 1. Postanowienia ogólne. 

a) Świetlica szkolna organizuje zajęcia wychowawcze uczniom, którzy muszą przebywać  

w szkole przed, w trakcie (ze względów organizacyjnych) i po zajęciach lekcyjnych ze 

względu na brak zapewnienia im opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów 

prawnych.  

b) Świetlica czynna jest w dniach nauki szkolnej w godzinach 06:45 – 16:30. 

c) Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności uczniowie klas  

I-IV, i pozostali, w tym w szczególności: 

 uczniowie rodziców pracujących, 

 sieroty, 

 uczniowie z rodzin niepełnych, uczniowie z rodzin wielodzietnych, 

 uczniowie ze środowisk zaniedbanych wychowawczo; 

d) Dzieci uczęszczające do świetlicy tworzą 25 – osobowe grupy. 

e) Opieką zgromadzonych grup wychowawczych w świetlicy zajmują się nauczyciele-

wychowawcy. 

f) W świetlicy prowadzona jest dokumentacja regulująca pracę świetlicy: regulamin, karty 

zgłoszeń, plan pracy świetlicy, dziennik zajęć w którym odnotowywana jest tematyka 

zajęć i uwagi o zachowaniu ucznia. 

g) Przyjęcie uczniów do świetlicy poprzedza wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeń 

dziecka do świetlicy. 

h) Do odbioru dzieci ze świetlicy zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni lub inne 

osoby upoważnione przez rodziców i opiekunów prawnych na podstawie pisemnego 

upoważnienia. 



i) Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

j) Po zakończeniu zajęć w świetlicy rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko. 

k) W świetlicy w widocznym miejscu znajduje się rozkład zajęć dnia, regulamin świetlicy 

oraz plan dnia. 

l) Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji ustnej lub pisemnej deklaracji 

rodziców, opiekunów prawnych o wypisaniu dziecka ze świetlicy. 

 

 2. Cele pracy świetlicy szkolnej: 

 a) Zorganizowanie opieki wychowawczej dla dzieci zgodnie z potrzebami środowiska 

i szkoły. 

 b) Zorganizowanie opieki nad dziećmi zgodnie z zasadami BHP. 

 c) Udzielanie pomocy we wszechstronnym rozwoju uczniów, wspieranie ich 

 w indywidualnych działaniach oraz ich twórczej stymulacji. 

 d) Nauczanie i wspieranie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie i współpracę  

w grupie. 

 e) Przygotowanie do samodzielności w nauce i życiu codziennym. 

 f) Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji narodowych. 

 g) Rozwój zainteresowań poprzez ekspresje plastyczne, wokalne i taneczne. 

 h) Kształtowanie właściwych i bezpiecznych zachowań adekwatnych do różnych sytuacji 

społecznych. 

 i) Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. 

 j) Zagwarantowanie dożywienia dzieci w formie obiadów. 

 k) Zagwarantowanie pomocy w nauce. 

 l) Otoczenie szczególną opieką uczniów mających trudności w nauce oraz w nawiązywaniu 

pozytywnych relacji z rówieśnikami. 

 m) Rozwijanie postaw życzliwości, pracowitości i uczciwości. 

 n) Kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych, ludowych i narodowych. 

 o) Dbałość o poszanowanie dobrego mienia szkoły i pozytywnego wizerunku świetlicy. 

 3. Formy i metody pracy świetlicy szkolnej dostosowywane są do indywidualnych możliwości  

i potrzeb uczniów. Są to: 



 a) Zajęcia manualne: rysowanie, lepienie, szycie, malowanie, itp. 

 b) Zajęcia o charakterze edukacyjnym: pogadanki, gry, zabawy dydaktyczne i logiczne, 

pomoc w odrabianiu prac domowych, itp. 

 c) Zajęcia z zakresu żywego słowa: praca z książką, recytowanie. 

 d) Zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne, zabawy zręcznościowe, sprawnościowe i ruchowe, itp. 


