
Regulamin Świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 5 im.H. Sienkiewicza 

w Czerwionce-Leszczynach 
 

1.Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele 

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych, 

przyjętych w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej oraz w programie profilaktyczno-

wychowawczym szkoły. 

Głównym celem świetlicy szkolnej jest: zapewnienie opieki uczniom, organizowanie w aktywny 

sposób ich rekreacji i czasu wolnego od nauki ale też pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, 

utrwalanie wiadomości z lekcji. 

 

2.Świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy: 

- przebywają w szkole przed rozpoczęciem lub po ukończeniu swoich lekcji ( ze względu na czas 

  pracy swoich rodziców), 

- nie uczęszczają na lekcje religii, 

- nie uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego lub drugiego języka obcego. 

 

3.Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach : 6:45-16:00. 

 

4.Wychowawca świetlicy szkolnej może sprawować powierzoną mu przez dyrektora lub   

wicedyrektora opiekę nad klasami I-VIII, w sytuacji nieobecnego nauczyciela przedmiotu. 

 

5.Wychowawca świetlicy prowadzi e-dziennik świetlicy, w którym odnotowuje tematykę 

organizowanych prze siebie zajęć świetlicowych jak również frekwencję powierzonych mu pod 

opiekę wychowanków. Dodatkowo prowadzony jest również zeszyt obecności uczniów i informacji 

o uczniach  doraźnie, tymczasowo korzystających z zajęć świetlicowych. 

 

6.Uczniowie zgłaszani są do świetlicy szkolnej na podstawie wypełnionej przez  ich 

rodziców/opiekunów prawnych deklaracji/karty zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach 

świetlicowych ( rodzice pracujący) oraz po zapoznaniu się z regulaminem świetlicy. 

Odbiór ucznia z zajęć świetlicowych odbywa się przy wejściu od zielonej części podwórka szkolnego 

( zgłoszenie przybycia po dziecko przez domofon – bezpośrednio do wychowawcy świetlicy). 

 

7.Liczba uczniów w grupie podczas zajęć świetlicowych nie może przekraczać 25 osób. 

 

8.Na początku roku szkolnego uczniowie deklarowani do udziału w zajęciach świetlicowych zostają 

zapoznani z: 

- regulaminem świetlicy, regulaminem jadalni szkolnej, 

- budynkiem szkoły i znajdującymi się w nim pomieszczeniami , 

- zasadami BHP oraz drogą ewakuacyjną, 

- rocznym planem pracy świetlicy szkolnej( z tematyką zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 

programami i akcjami, w których bierze  udział świetlica szkolna lub których jest inicjatorem). 

 

9.Wychowawca świetlicy szkolnej jest w stałym kontakcie z wychowawcami klasowymi swoich 

wychowanków, dyrekcją szkoły oraz pedagogami, w celu globalnego podejścia do uczniów  wymiany 

informacji i spostrzeżeń na ich temat. 

 

10.Podczas przerw obiadowych wychowawca świetlicy szkolnej może być wyznaczony przez 

dyrekcję szkoły do sprawowania dyżuru na terenie jadalni szkolnej 

Przerwy obiadowe : 10:25, 11:30, 12:30. 

 



11.Za doprowadzenie do świetlicy i przekazanie wychowawcy świetlicy zdeklarowanych do opieki 

świetlicowej uczniów, odpowiedzialny jest nauczyciel kończący z klasą w danym dniu ostatnią lekcję. 


