
 

 

REGULAMIN  

ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W PŁUŻNICY 

 

 

 

 

 



 

§ 1. 

Podstawa prawna 

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

Zajęcia świetlicowe są integralną częścią szkoły - w swojej  działalności realizują cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Profilaktyczno-

Wychowawczym Szkoły. Na zajęciach świetlicowych zadania realizowane są według 

półrocznych planów pracy dla każdej z grup wychowawczych. 

§ 3.  

Cele i zadania zajęć świetlicowych 

Celem głównym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój. Zajęcia są organizowane 

zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwościami. Szczególny nacisk kładzie się na: 

- stwarzanie warunków do odrabiania lekcji, nauki własnej, organizowanie pomocy w 

nauce, 

- prawidłowy rozwój fizyczny poprzez organizowanie zajęć sprzyjających rekreacji 

fizycznej, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

Do zadań zajęć świetlicowych należą: 

• Zapewnienie opieki uczniom (funkcja opiekuńcza), 

• Kształtowanie właściwych wzorców kultury osobistej i współżycia w grupie. 

Kształtowanie postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania 

czasu wolnego, przestrzeganie zasad i wzajemnego szacunku (funkcja 

wychowawcza), 

• Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, 

kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, organizowanie 

kulturalnej rozrywki i zabawy, wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu 

życia (funkcja profilaktyczna), 

• Tworzenie warunków do nauki własnej, organizowanie pomocy w nauce, 

rozbudzanie ciekawości poznawczej, indywidualizacja zadań (funkcja 

edukacyjna) 

• Współpraca z nauczycielami i rodzicami 

 



§ 4. 

Założenia organizacyjne 

 

1. Ilość zajęć świetlicowych oraz dokładne godziny ustala Dyrektor dostosowując je 

do potrzeb rodziców oraz możliwości organizacyjnych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego –  HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów 

którzy: 

- pozostają pod opieką szkoły przed zajęciami  lub po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych, 

- oczekują na odebranie przez rodziców, 

- oczekują na dowóz organizowany przez gminę np. po zajęciach dodatkowych, 

- korzystają z wydłużonej opieki szkolnej ze względu na czas pracy rodziców – na 

wniosek rodziców, 

 - z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole. 

 Opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie, którzy: 

  - zostali skierowani na zajęcia świetlicowe  z powodu nieobecności nauczyciela, 

  - nie uczęszczają na zajęcia religii, 

   - nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego. 

3. Na zajęcia może uczęszczać każde  zgłoszone przez rodziców dziecko. Rodzice 

pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka na zajęcia świetlicowe z dokładnym 

zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole. 

4. Rodzice/opiekunowie mogą pisemnie upoważnić osobę do odbioru dziecka. 

5. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nieupoważnione. Upoważnienia 

ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane  wyłącznie w 

nagłych i wyjątkowych sytuacjach. 

6. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem 

alkoholu, narkotyków. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostanie Dyrektor 

szkoły oraz policja w celu ustalenia stopnia trzeźwości. 

7. Nadzór pedagogiczny nad opieką świetlicową  sprawuje Dyrektor szkoły. 

8. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów w 

każdej grupie nie może przekraczać 25. 

9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w sali świetlicowej, innych 

pomieszczeniach na terenie szkoły oraz na terenie przyszkolnym (np. boisko, plac 

zabaw) 

10. W trakcie opieki świetlicowej dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, 

umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na 

odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych. 

11. Uczeń korzystający z opieki świetlicowej ma obowiązek przestrzegać zasad 

obowiązujących na zajęciach (ustalonych wspólnie z dziećmi na początku roku 

szkolnego). 



§ 5. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego  na zajęcia świetlicowe 

 

1. Wychowanek ma prawo do: 

- właściwie zorganizowanej opieki, 

- życzliwego traktowania, 

- poszanowania godności osobistej, 

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

- korzystania z pomocy dydaktycznych , gier, sprzętu sportowego będącego na 

   wyposażeniu. 

 

2. Wychowanek jest zobowiązany do: 

- przestrzegania zasad obowiązujących na zajęciach świetlicowych, 

- przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

- współpracy w zakresie wychowania i opieki, 

- uczestniczenia w organizowanych zajęciach,  

Uczeń może odmówić udziału w proponowanych zajęciach zorganizowanych, nie 

może jednak hałasować i przeszkadzać dzieciom, które w takowych zajęciach 

uczestniczą. 

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

- respektowania poleceń nauczyciela, 

- dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, 

- nieopuszczania sali, gdzie odbywają się zajęcia  bez uprzedniego zgłoszenia 

wychowawcy, 

- przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

-nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

Za zniszczenie przez wychowanka sprzętu  lub wyposażenia, odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice.  

Zabrania się podczas zajęć świetlicowych korzystania z telefonów komórkowych.  

Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych z domu 

opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

 

 

 



§ 6. 

Nagrody i kary 

• Stosowane nagrody i wyróżnienia to: 

1. Pochwała przez opiekuna postaw, zachowań i pracy ucznia wobec innych 

dzieci 

2. Pochwała przekazana  rodzicom, wychowawcy klasy 

3. Dyplom na zakończenie roku szkolnego 

• Stosowane kary to: 

1. Upomnienie udzielone przez opiekuna 

2. Uwaga w dzienniku  

3. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie 

bezpośrednim lub telefonicznie). 

4. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy/ dyrektora szkoły. 

 

§ 7. 

Dokumentacja zajęć świetlicowych 

 

1. Regulamin zajęć świetlicowych 

2. Harmonogram zajęć świetlicowych 

3. Półroczne plany pracy dla każdej z grup wychowawczych 

4. Dzienniki zajęć 

5. Wnioski rodziców zgłaszających dzieci na zajęcia świetlicowe 

6. Roczne sprawozdanie z działalności zajęć świetlicowych 

7. Badanie ankietowe – zapotrzebowanie na opiekę świetlicową na dany rok szkolny 

+ sprawozdanie z badania. 

8. Zasady obowiązujące w czasie zajęć świetlicowych ustalane wspólnie z dziećmi. 

 

§ 8. 

Prawa i obowiązki wychowawcy 

 

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:  

• Opracowanie planu pracy dla grupy i systematyczne prowadzenie dziennika 

zajęć 

• Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa poprzez stałą opiekę i 

przestrzeganie przepisów BHP 

• Organizowanie pracy zgodnie z planami własnymi 

• Należyte przygotowanie się do zajęć 

• Współpraca z nauczycielami i rodzicami 

• Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój sali, w której odbywają się 

zajęcia. 



 

 


