
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 

 

 

 

 

I. CEL ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej uwzględniającej potrzeby edukacyjne, potrzeby rozwojowe, a także możliwości 

psychofizyczne uczniów, zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania, zajęć 

zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny oraz organizowanie pomocy w nauce i stworzenie 

odpowiednich warunków uczniom do nauki własnej. 

 

II. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych 

oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.  

2. Organizowanie pomocy w nauce. 

3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

4. Organizowanie zabaw i gier ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny uczniów. 

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy 

społeczno - moralnej.  

6. Organizowanie kulturalnej rozrywki i kształtowanie nawyków kulturalnego życia. 

7. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności. 

8. Współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem  

i psychologiem szkolnym. 

 

III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

 

1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. 

2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Opieką wychowawczą są objęci uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ( przed  

i po zajęciach szkolnych) ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów) oraz 

organizację dojazdu do szkoły. 



4. Opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły 

z powodu nieobecności nauczyciela. 

5. Opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, etyki, 

wychowania do życia w rodzinie oraz języka obcego. 

6. Opieką wychowawczą są objęci uczniowie skierowani przez wychowawców do odrabiania prac 

domowych.  

7. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu.  

8. Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do faktycznych potrzeb uczniów i ich rodziców. 

9. Świetlica ma do dyspozycji dwie sale, które służą do prowadzenia zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych. 

10. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy. 

 

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

a. Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 

 

1. Na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych). 

2. Skierowani przez Dyrektora szkoły. 

3. Skierowani przez wychowawcę klasy. 

 

b. Obowiązki ucznia świetlicy szkolnej. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej. 

2. Szanować prawa indywidualne innych osób. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali. 

4. Szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy. 

5. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy.  

6. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w świetlicy szkolnej. 

 

c. Prawa ucznia w świetlicy szkolnej. 

 

Uczeń ma prawo: 

 

1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 



2. Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 

3. Indywidualnych zajęć, np. odrabianie zadań domowych, jeśli nie koliduje to z innymi zajęciami 

prowadzonymi w świetlicy.  

4. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystając z pomocy kolegów  

i nauczycieli.  

5. Korzystania z pomieszczenia świetlicowego, materiałów plastycznych, pomocy dydaktyczno – 

wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy za zgodą wychowawców świetlicy.  

6. Poszanowania godności osobistej. 

7. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

8. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

 

V. DOKUMENTACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

 

1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany przez wychowawców i kierownika świetlicy 

na dany rok szkolny. 

2. Plan pracy świetlicy wpisuje się do dziennika elektronicznego. 

3. Wychowawcy świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika 

elektronicznego. 

4. Wychowawcy świetlicy odnotowują obecność uczniów na poszczególnych zajęciach  

w dzienniku elektronicznym. 

 

 

 

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Płocku z dnia 

08.02.2018 r. 

 

 

 

 

 


