
 

REGULAMIN ŚWIETLICY  

w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie 

pracy, programie wychowawczym oraz programie profilaktycznym szkoły. W świetlicy zadania 

realizowane są w oparciu o roczny plan pracy świetlicy.  

 

§ 2 

Cele  i zadania świetlicy. 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka.  

W oparciu o cel główny świetlica realizuje następujące zadania: 

1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu na świetlicy. 

2. Organizowanie szerokiej gamy zajęć tematycznych rozwijających zdolności dziecka.  

3. Organizowanie nauki. Wdrażanie do  samodzielnego myślenia oraz udzielanie pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce. 

4.  Prowadzenie pracy wychowawczej i profilaktycznej kształtującej w uczniach prawidłowe 

postawy społeczno – kulturalne.  

5. Ujawnianie mocnych stron, zainteresowań i zdolności uczniów. 

6. Wdrażanie uczniów do samodzielnego, pożytecznego i aktywnego organizowania sobie czasu 

wolnego. 

7. Prowadzenie stałej i aktywnej współpracy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem oraz rodzicami.  

 

§ 3 

 

Dokumentacja Świetlicy. 

Do dokumentacji prowadzonej na świetlicy należą: 

1. Plan pracy świetlicy szkolnej wraz z wykazem zajęć tematycznych. (termin publikacji 30.09) 

2. Dziennik zajęć. 

3. Karty zapisów dziecka do świetlicy szkolnej (zał. 1.) 



 

§ 4  

 

Założenia organizacyjne. 

1. Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 – 16.35 

2. W zajęciach świetlicy mogą uczestniczyć tylko uczniowie bez objawów chorobowych.  

3. Pomieszczeniami świetlicy są sale: św, św 1, św 2, sala RS (oraz basen z piłeczkami zamknięty na 

czas pandemii).  

4. W czasie ładnej pogody zajęcia mogą się odbywać na placu zabaw,  boisku szkolnym lub w terenie 

na obszarze Ustronia.  

5. Uczniowie kwalifikowani są na zajęcia świetlicowe na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. 

6. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać także uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora 

szkoły, np. z powodu nieobecności nauczyciela.  

7. W czasie przerw uczniowie pozostają na terenie świetlicy. Na przerwę mogą wyjść jedynie 

uczniowie udający się bezpośrednio na lekcję.  

8. Uczniowie nie mogą w czasie lekcji opuszczać sal świetlicowych, w których przebywają.  

9. Uczniowie do godziny 15.00  mogą być odbierani przez rodziców bądź opiekunów tylko podczas 

przerw. 

10. Korytarz przed pomieszczeniami świetlicy jest monitorowany. 

 

 

§ 5 

 

Wewnętrzny regulamin świetlicy. 

1. Przed wejściem na teren świetlicy dzieci ustawiają się klasami.  

2. Po wejściu na teren świetlicy uczniowie pozostają w maseczkach,  myją i dezynfekują ręce oraz 

udają się do wyznaczonej sali.  

3. Uczniowie przebywający na świetlicy pozostają w przydzielonych grupach i nie mogą opuszczać 

terenu świetlicy do momentu odbioru przez rodzica/opiekuna prawnego lub wyznaczonych osób.  

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy szkolnej zostaną zapoznane przez nauczycieli  

z zasadami BHP oraz procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19.  

5. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są stosować się do poleceń 

nauczyciela, aktywnego udziału w zajęciach, utrzymywania porządku, poszanowania mienia, 

podporządkowania się zasadom zachowania przyjętym w szkole i na świetlicy, zasadom BHP 

oraz procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19.  

6. Na zajęciach świetlicowych obowiązują zasady oceniania zachowania zawarte w statucie szkoły 

oraz świetlicowy system motywacyjny. 



7. Za zaginione telefony oraz inny sprzęt elektroniczny przyniesiony przez dziecko z domu 

świetlica nie ponosi odpowiedzialności.  

8. W czasie zajęć dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 i smartwatchy. 

9. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby 

na podstawie pisemnej deklaracji rodziców tylko podczas przerw. 

10. Dzieci wychodzące ze świetlicy dezynfekują ręce. 

11. Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy  

i punktualnego odbierania dziecka. 

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które w danym dniu nie zgłosiło się na 

świetlicę.  

 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników świetlicy. 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1. Uczestnictwa w organizowanych zajęciach tematycznych oraz zabawach.  

2. Rozwijania samodzielności i społecznej aktywności. 

3. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

4. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań. 

5. Odrabiania prac domowych i nauki własnej. 

6. Uzyskania pomocy w przypadku trudności z nauką. 

 

 

Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek: 

1. Stosować się do procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19 (w tym częste mycie  

i dezynfekcja rąk).  

2. Dbać o ład i porządek na świetlicy.  

3. Używać tylko swoich przyborów szkolnych.  

4. Informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu.  

5. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy. 

6. Natychmiast informować o wszelkich wypadkach lub złym samopoczuciu. 

7. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy. 

8. Zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie w świetlicy oraz stołówce szkolnej.  

 

 

 



 

 

 

 

§ 7 

 

Nagrody i konsekwencje zachowania na świetlicy. 

 

Nagrody: 

1. W świetlicy szczegółowej ocenie zachowania poddawane są następujące aspekty: zgłaszanie 

przyjścia i wyjścia ze świetlicy, cisza w czasie sprawdzania obecności, dbanie o ład i porządek, 

aktywne uczestnictwo we wszelkich zajęciach, przestrzeganie zasad świetlicy, kulturalne 

zachowanie, pilne odrabianie zadań domowych, dodatkowe prace na rzecz świetlicy.  Aspekty te 

są oceniane przez nauczycieli świetlicy( poprzez obserwację) i co miesiąc jest wybierany „uczeń 

miesiąca.” Dzieci te otrzymują małe upominki. 

2. Pod koniec każdego miesiąca informacje o „Uczniu miesiąca” są przekazywane rodzicom oraz 

wychowawcom. 

 

Konsekwencje. 

1. Dzieci, które nie przestrzegają zasad panujących na świetlicy otrzymują uwagę słowną, 

ujemne punkty za zachowanie.  

2. Pod koniec miesiąca o złym zachowaniu zostają poinformowani rodzice oraz wychowawcy. 

3. W przypadku rażącego łamania zasad dziecko otrzymuje uwagę do dziennika oraz zostaje 

odesłane na rozmowę do pedagoga szkolnego.  

 

 

§  8 

 

Współpraca z rodzicami.  

1. Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa na czas pandemii covid – 19.  

2. Współpraca z rodzicami odbywa się w następującej formie:  

a) Kontakt przez dziennik elektroniczny.  

b) Rozmowy telefoniczne. 

 c) Korespondencję pisemną.  

d) W szczególnych przypadkach rozmowy w obecności innego nauczyciela, pedagoga lub 

dyrektora szkoły.  


		2020-09-01T14:31:29+0200
	Grażyna Tekielak




