
Regulamin świetlicy 
 

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY 

I. Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej  

1.  Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego, 

zapewniającego dobre samopoczucie dziecka, łączącego 

odpoczynek, zabawę i edukację. 

2.  Stworzenie warunków do harmonijnego, 

wszechstronnego rozwoju.  

3.  Rozpoznawanie potencjalnych możliwości każdego 

dziecka, indywidualnych potrzeb, zdolności. 

4.  Eliminowanie zaburzeń zachowań w zakresie 

podstawowym. 

 

II. Zapewnienie dzieciom rozwoju intelektualnego 

1.  Kształtowanie pozytywnego nastawienia do nauki 

oraz podejmowania wysiłku intelektualnego. 

2.  Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych. 

3.  Tworzenie warunków do pracy samodzielnej oraz 

pomaganie w nauce, zwłaszcza w odrabianiu zadań 

domowych.  

Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na odrabianie zadań 

domowych w świetlicy, podczas wykonywania tej pracy przez 

kolegów i koleżanki zajmują się kolorowaniem, rysowaniem, 

cichym czytaniem itp. 

 



III. Kształtowanie umiejętności społecznych i ich rozwijanie 

1. Integracja koleżeńska przez wspólne działania. 

2. Kształtowanie poszanowania dla rodziny oraz 

najbliższego otoczenia. 

3. Rozwijanie szacunku dla praw człowieka, 

podstawowych swobód bez względu na różnice rasy, 

poglądów politycznych, przekonań, wyznań, 

narodowości, pochodzenia społecznego. 

4. Uwrażliwienie na świadome przeżywanie świąt, 

rozwijanie umiejętności ich celebrowania. Rozbudzenie 

poczucia przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej 

i uczestniczenia w życiu społeczności. 

 

IV. Kształtowanie nawyków czystości, higieny oraz zdrowego 

trybu życia 

1.  Dbanie o czystość i higienę podczas codziennych 

czynności: zabaw, spożywania posiłków, korzystania 

z toalety. 

2.  Organizacja form zdrowego spędzania czasu 

wolnego od zajęć lekcyjnych, zwłaszcza zabaw i gier 

na świeżym powietrzu. 

3.  Zabawy i zajęcia kreatywne promujące zdrowy 

tryb życia. 

 



ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY 

1.  Liczba wychowanków w grupie wychowawczej jest 

dostosowana do przepisów (nie więcej niż 25 dzieci na 

jednego opiekuna). 

2.  Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się 

zajęcia dydaktyczne w szkole.  

3.  Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych 

potrzeb wychowanków i rodziców (630–845 i 1130 –1730). 

4.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego 

opiekuńczo-wychowawczego planu pracy oraz dziennego 

rozkładu zajęć. 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W ŚWIETLICY 

1.  Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 

2.  Przeprowadzanie zajęć tematycznych. 

3.  Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

4.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

5.  Rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych. 

6.  Współpraca z rodzicami i wychowawcami. 

 

PODOPIECZNI ŚWIETLICY 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczennice i uczniowie klas 

I–III, w wyjątkowych sytuacjach klas IV–VI (których oboje 

rodzice pracują zawodowo). 

 


