
                         REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W TORUNIU 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

    1.Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje     

       cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo- 

       opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.  

   2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego  

       rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

 

§ 2 

 Cele i zadania świetlicy 
    1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

        1.1.Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki                       

              do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.  

        1.2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

        1.3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

        1.4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

        1.5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

        1.6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

        1.7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.  

        1.8. Sprawują opiekę nad dziećmi spożywającymi posiłek w stołówce szkolnej. 

    2. Do zadań świetlicy należy:  

        1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,    

            przyzwyczajanie do samodzielnej pracy. 

        2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój         

            fizyczny. 

        3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań. 

        4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych   

            rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego. 

        5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i   

            czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. 

        6. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

        7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi. 

        8. Organizowanie dożywiania. 

        9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

 

§ 3 

 Założenia organizacyjne. 
   1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30-16.30. 

   2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń, które  

       wypełniają rodzice. 

   3. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące: 

- imiona i nazwisko uczestnika, 

- datę urodzenia, 



- adres zamieszkania, 

- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia,  

- informację, o odbierze ucznia ze świetlicy, 

- kontaktu z rodzicami (tel. do opiekunów i do zakładu pracy opiekunów), 

- stanu zdrowia i zainteresowań ucznia. 

    4. Uczeń nie opuszcza świetlicy  bez pozwolenia wychowawcy. 

    5. Uwagi o zachowaniu uczniów w świetlicy szkolnej i w stołówce przekazywane są   

        wychowawcom klas, którzy uwzględniają uzyskane informacje przy ocenie z     

        zachowania. 

    6. Za zniszczony sprzęt będący wyposażeniem świetlicy uczniowie (ich opiekunowie) ponoszą    

        odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami statutowymi szkoły. 

    7. Dziecko, które samo wraca do domu musi mieć pisemną zgodę rodziców (prawnych    

        opiekunów).                                                                                                                               

   8. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice i upoważnione przez  

        rodziców (wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka znajduje się w Karcie  

        Zgłoszenia dziecka do świetlicy), musi być pisemne upoważnienie zawierające dane tej  

        osoby i numer dowodu tożsamości. 

    9. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i   

        punktualnego odbierania dzieci do godz. 16.30. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze  

        świetlicy do czasu jej zamknięcia wychowawca próbuje nawiązać kontakt z rodzicami  

        (prawnymi opiekunami). W przypadku braku kontaktu wychowawca zawiadamia wydział do  

        spraw nieletnich, straż miejską lub policję. Wychowawca sporządza notatkę służbową. 

 

§ 4 

Wychowankowie świetlicy 
    1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących,   

        sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin  

        zastępczych i dzieci nauczycielskich. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy. 
    1. Wychowanek świetlicy ma prawo do: 

        1.1. Korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabianiu zadań. 

        1.2. Właściwie zorganizowanej opieki. 

        1.3.Życzliwego traktowania.  

        1.4. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

        1.5. Poszanowania godności osobistej. 

        1.6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.  

        1.7. Korzystania z organizowanych form dożywiania. 

    2. Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do: 

        2.1. Systematycznego udziału w zajęciach. 

        2.2. Usprawiedliwienia swojej nieobecności.  

        2.3. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,  

                (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną  

                zgodę rodziców). 

        2.4. Dbania o porządek i wystrój świetlicy. 

        2.5. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.  

        2.6. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu   

               w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.   

        2.7. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

        2.8. Pomagania słabszym. 

        2.9. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.  

        2.10. Przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 



§ 6 

Nagrody i wyróżnienia                                                                                                              
1. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na 

wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad o kreślonych w Statucie 

Szkoły.                                                                                                                                                                    

1.1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.                                                                    

1.2. Pochwała przekazana opiekunom.                                                                                                            

1.3. Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.                                                                                                

1.4. Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy  

 na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad  określonych  

w Statucie Szkoły                                                                                                                             

§ 7 

Kary                                                                                                                                                     
1. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek              

wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.                                                                                                                                                                          
1.1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.                                                                                                                                     

1.2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub 

telefonicznie).                                                                                                                                                       

1.3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.                                                                                    

1.4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.                                                                     

§ 8 

Współpraca z rodzicami 
      1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy podczas odbioru dzieci ze świetlicy,    

          osobiście). 

      2. Korespondencja z rodzicami. 

      3. Rozmowy telefoniczne. 

      4. Udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez świetlicę szkolną. 

 

§ 9 

Dokumentacja świetlicy 

1. Cele działalności świetlicy szkolnej. 

2. Roczny plan pracy opiekuńczo, wychowawczej i dydaktycznej.  

3. Plan wynikowy świetlicy szkolnej. 

4. Regulamin świetlicy szkolnej. 

5. Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej. 

6. Hasła tygodnia. 

7. Miesięczne plany pracy.                       

8. Dziennik zajęć.                                                                                                                                   

9. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.                                                                                          

10. Regulamin stołówki szkolnej.           

 

 

  opracowała:              

                                                                                  koordynator świetlicy - Iwona Sulecka 

 

 


