
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W MSTOWIE 

 

§1 

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 

b) pomoc w odrabianiu lekcji, 

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły 

wynikających z jej Programu Wychowawczo –Profilaktycznego oraz rocznych planów pracy, 

f) zapewnienie możliwości spożycia obiadu i wypicia herbaty, 

g) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

h) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

§2 

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej. 

a) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 

b) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także dzieci 5-letnie. 

§3 

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i Programem Wychowawco - 

Profilaktycznym Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Mstowie. 

3. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający Dyrektorowi Szkoły. 

§4 

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. 

2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy. 

§5 

1. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca 1 posiłek dziennie oraz herbatę podczas                  

2 przerw śródlekcyjnych. 

2. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający oraz 

pozostali zakwalifikowani do zajęć świetlicowych. Mogą z niej również korzystać w miarę wolnych 

miejsc pozostali uczniowie i nauczyciele Szkoły. 

§6 

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, 

którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. 

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni 

pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

§7 

1. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który wbrew Regulaminowi 

Świetlicy opuścił pomieszczenia świetlicy lub budynek szkoły. 

§8 

1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.  
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