
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

 W JODŁOWNIKU 
 

 

 

I. Cele i zadania zajęć świetlicowych. 

 

Celem zajęć świetlicowych jest: 

1) zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, 

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, 

3) rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez kółko j. rosyjskiego, 

4) kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia – wdrażanie do 

zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej, poprawnego zachowania się – 

kształtowanie w uczniach empatii, umiejętności współpracy, komunikowania się, 

rozwiązywania konfliktów, 

5) prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u uczniów 

właściwej postawy społeczno-moralnej, 

6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

7) kształtowanie więzi ze środowiskiem poprzez uczestnictwo w kulturze lokalnej    

i regionalnej oraz uroczystościach szkolnych, 

8) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym 

powietrzu, 

9) propagowanie zdrowego trybu życia i nawyków prawidłowego odżywiania się, 

10) zachęcanie uczniów do czytania książek i czasopism, 

11)  rozwijanie współpracy z wychowawcami i klas i z rodzicami, celem   

      rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

 

II. Organizacja pracy podczas zajęć świetlicowych. 

 

1) Zajęcia świetlicowe odbywają się w dni, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne w szkole oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale nie 

opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dnia 5 X 

2010r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w pierwszym i ostatnim dniu nauki 

przebiegają zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowanym na 

sierpniowym zebraniu Rady Pedagogicznej i posiedzeniu klasyfikacyjnym, 

kończącym rok szkolny. 

3) Czas i godziny zajęć świetlicowych dostosowane są do potrzeb uczniów  i 

umieszczone  w tygodniowym rozkładzie zajęć obowiązkowych  i  

nadobowiązkowych 



4) Podczas zajęć świetlicowych  realizowane są zadania według rocznego planu 

opiekuńczo-wychowawczego. 

 

       III. Uczestnicy zajęć świetlicowych. 

 

Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum: 

1) dojeżdżający do szkoły, oczekujący na odwóz do domu po zajęciach 

dydaktycznych, 

2) dojeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, 

3) oczekujący na obiad, 

4) w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela, 

5) inni, za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe i rodzica.  

 

  

IV. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć świetlicowych. 

 

Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki, 

2) życzliwego traktowania, 

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, 

4) poszanowania godności osobistej, 

5) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest: 

1) przestrzegać regulaminu świetlicy, 

2) zgłaszać się po dzwonku na zajęcia świetlicowe i uczestniczyć w różnych 

formach tych zajęć, 

3) przestrzegać zasad współżycia w grupie, kulturalnie i koleżeńsko odnosić się     

do pozostałych uczestników zajęć, 

4) dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, 

5) uzyskać zgodę nauczyciela na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywają 

się zajęcia, 

6) pomagać słabszym, 

7) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie, 

8) dbać o ład, porządek i estetykę świetlicy, 

9) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy. 

 

Do sali wchodzi się w obuwiu zastępczym, bez okrycia wierzchniego. 

Na początku każdych zajęć sprawdzana jest obecność uczniów. 

Każde wyjście z sali, w której odbywają się zajęcia, uczeń zobowiązany jest zgłosić 

nauczycielowi i uzyskać   zgodę na  wyjście. 

 

 

Zajęcia świetlicowe określone są w planie pracy świetlicy szkolnej i umożliwiają: 

 odrabianie zadań domowych, przygotowanie do lekcji, 

 pomoc nauczyciela w nauce, 

 pomoc koleżeńską, 



 korzystanie z biblioteki i komputerów w czytelni,  

 gry stolikowe, 

 gry sportowe, 

 zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, 

 korzystanie z sali komputerowej, jeśli pracownia jest wolna, a nauczyciel świetlicy 

może sprawować opiekę.  
 

 

V. Obowiązki uczniów dowożonych szkolnym autobusem. 

 

 Uczniowie przywiezieni do szkoły oczekują na rozpoczęcie zajęć na parterze           

lub pierwszym piętrze budynku gimnazjum. 

 Uczniowie odjeżdżający oczekują na odwóz  w szatni ( pod opieką pracownika 

obsługi) do momentu, kiedy przyjdzie po nich nauczyciel odpowiedzialny w danym 

dniu za odwóz. 

 Szkołę (szatnię) opuszczają wraz z nauczycielem, idą do autobusu, a nie biegną. 

 Do autobusu wsiadają kulturalnie, bez przepychania, zachowując zasady 

bezpieczeństwa, zajmują miejsca siedzące. 

 W autobusie obowiązują zasady zachowania takie, jak w każdym miejscu 

publicznym; słuchanie muzyki z komórek i Mp 3 możliwe jest tylko przy użyciu 

słuchawek. 

 Podczas jazdy uczeń nie może wstawać ani chodzić po autobusie, ze względów 

bezpieczeństwa własnego i innych. 

 Uczeń wysiada na ustalonym przystanku i na poboczu oczekuje na odjazd autobusu. 

 Nie wolno przechodzić ani przebiegać przez jezdnię bezpośrednio przed i za 

autobusem. 
 Uczeń może być zwolniony w danym dniu z odwozu tylko na pisemną prośbę 

rodzica, wpisaną do zeszytu informacji, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 

odpowiedzialnemu za odwóz nauczycielowi. 

 Uczniowie uczęszczający na kółka zainteresowań,  które odbywają się po ostatnim  

odwozie,  winni mieć wpis rodzica w zeszycie informacji o stałym zwolnieniu z 

odwozu  w danym dniu. 

 

 

VI. Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe 

 

                Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe obowiązani są do: 

 

 prowadzenia dokumentacji zajęć świetlicowych oraz odnotowywania obecności 

uczniów na zajęciach;  

 zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć; 

 przeprowadzenia uczniów dojeżdżających, oczekujących na odwóz  w szatni,      

   do autobusu szkolnego; 

 zapoznania dojeżdżających z obowiązkami uczniów dowożonych szkolnym 

autobusem ( w porozumieniu z wychowawcami klas); 

 opracowania rocznego planu pracy i regulaminu świetlicy. 



 

 

 

VII. Dokumentacja świetlicy. 

 

Na dokumentację zajęć świetlicowych składają się: 

 roczny plan pracy, 

 wpisany do dziennika zajęć rozkład materiału do realizacji w poszczególnych 

miesiącach, 

 dziennik zajęć wraz z załącznikami (listy obecności uczestników zajęć, 

potwierdzenia nadzoru dowozów i odwozów uczniów przez nauczycieli). 

 

 

 

 

 

                                                          Zatwierdzony  

                                                           Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych  

w Jodłowniku Nr 10/2013  z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 

 

 

 

 


