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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2020-2021 z dn. 1 września 2020 r. 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
  
 

I. CELE I ZADANIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

1. Celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.  

2. Z zajęć świetlicowych korzystają głównie uczniowie dojeżdżający.  

3.  Zajęcia świetlicowe mogą także zapewniać opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności 

nauczyciela z danego przedmiotu ( z zachowaniem dopuszczalnej liczby uczniów na 

zajęciach). 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  

 Uczeń podczas zajęć świetlicowych jest zobowiązany:  

1. Wypełniać polecenia nauczyciela. 

2. Dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć. 

3. Przebywać w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe do czasu 

zakończenia organizowanych zajęć. 

4. Do kulturalnego zachowania się. 

5. Stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa. 

6. Dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jego utrzymaniu. 

7. Szanować powierzony sprzęt i materiały.  

Uczeń  uczestniczący w zajęciach świetlicowych ma prawo do:  

1. Samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów                          

i nauczycieli. 

2. Zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.  

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, którzy ze 

względu na dojazd do szkoły czy uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych  muszą dłużej 

przebywać w szkole. 

2. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani na zajęcia świetlicowe przez dyrektora 

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.  
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3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych natomiast przy sprzyjających 

warunkach pogodowych zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu. 

4. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek odprowadzić uczniów do autobusu szkolnego. 

5. Nauczyciel zajęć  świetlicowych odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów 

dojeżdżających do momentu przekazania uczniów opiekunowi w autobusie.  

6. O wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicowych lub powtarzających się 

nieobecności uczniów, nauczyciele świetlicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły.  

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  

1. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe mogą przebywać tylko 

uczniowie dojeżdżający lub oczekujący na zajęcia pozalekcyjne za zgodą i wiedzą nauczyciela 

świetlicy. 

2. Uczniom nie wolno przebywać w pomieszczeniu zajęć świetlicowych bez zgody nauczyciela.  

3. Obecność na zajęciach świetlicowych jest sprawdzana jak na każdej lekcji. 

4. Samowolne opuszczenie zajęć świetlicowych traktowane będzie jak ucieczka z lekcji. 

5. Zachowanie na zajęciach świetlicowych ma wpływ na ocenę zachowania na koniec semestru   

i roku szkolnego. 

6. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych mają obowiązek stosować się do poleceń 

wydawanych przez nauczycieli świetlicy.  

7. W okresie trwania epidemii uczniowie zachowują dystans min. 1,5m od innych osób 

przebywających na terenie świetlicy, korzystają ze środków do dezynfekcji pod nadzorem 

opiekuna. 

8. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń 

technicznych. 

9. Za zaginione telefony, tablety i inne urządzenia oraz zabawki przyniesione z domu świetlica 

nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z procedurami zawartymi w wytycznych MEN, 

MZ i GIS oraz wewnętrznym regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

 


