
REGULAMIN ŚWIETLICY 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Świetlica stanowi integralną część Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza 

w Siemianowicach Śląskich. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną forma opiekuńczo-wychowawczej działalności szkoły 

przeznaczoną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu           

na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub 

inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, tworzenie 

warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań              

i uzdolnień wychowanków. 

4. Godziny pracy świetlicy ustala co roku Dyrektor szkoły, w miarę możliwości 

dostosowuje je do potrzeb rodziców. 

5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy. 

6. Nadzór pedagogiczny nad działaniem świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły. 

 

II.  Zadania świetlicy 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Wspieranie procesu dydaktycznego szkoły. 

3. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

4. Wyrabianie samodzielności u wychowanków. 

5. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego. 

6. Współdziałanie w sprawach wychowawczych i organizacyjnych z rodzicami, 

wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

 

III.   Organizacja pracy świetlicy 

1. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

2. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  



3. Pomieszczenie świetlicy wietrzone będzie nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

4. Uczniowie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki 

pogodowe. Po powrocie do świetlicy myją lub dezynfekują ręce. 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy (piłki, skakanki itp.) będą wydawane 

przez wychowawcę. 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w dwóch grupach wychowawczych.                     

Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25 osób. 

7. Jednostka zajęć w grupie jest dostosowana do możliwości uczniów. 

8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy                   

opiekuńczo-wychowawczej. 

9. W świetlicy obowiązuje szkolna procedura bezpieczeństwa opracowana na podstawie 

wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. 

 

IV.    Zadania wychowawców świetlicy 

1. Dbanie o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich od 1.09.2020 r. 

2. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom uczęszczającym na zajęcia. 

3. Wyrabianie samodzielności u uczniów i przygotowanie do życia społecznego. 

4. Wychowanie w zdrowiu poprzez kulturę fizyczną. 

5. Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły poprzez pomoc w odrabianiu zadań 

domowych i pracę z uczniem słabym. 

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez organizowanie zajęć 

plastyczno-technicznych, umysłowych, czytelniczych, umuzykalniających, 

multimedialnych oraz ruchowych i sportowych. 

7. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole              

i środowisku rówieśniczym. 

8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości. 

9. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 

10. Dbanie o estetyczny wystrój świetlicy, porządek i ład. 

11. Opracowanie i realizacja rocznego planu pracy świetlicy. 



12. Organizacja imprez świetlicowych zgodnie z harmonogramem. 

13. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce. 

 

 

V. Wychowankowie świetlicy 

1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 

pisemnej deklaracji (karty zgłoszenia) wypełnianej przez rodziców/prawnych 

opiekunów. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-IV rodziców pracujących. 

2. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów, bądź osoby 

pisemnie upoważnione przez nich. Na pisemne życzenie rodziców, dzieci mogą być 

także samodzielnie wypuszczane do domów o określonej godzinie. Jeżeli dziecko ma 

być wypuszczone o innej godzinie niż podane jest to w deklaracji (karcie zgłoszenia) 

lub odbierze je inna osoba, wymaga to pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych 

opiekunów. 

3. Dziecko jest zobowiązane do zgłoszenia się do świetlicy po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

 

VI.   Dokumentacja świetlicy 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Dziennik zajęć. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Karta zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

 

 

Siemianowice Śl. 01.09.2020 r. 

 

 

 

 

 


