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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 6 W ŻYRARDOWIE 

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki 

własnej i rekreacji.  

 

2. Do zadań świetlicy należy: 

a) opieka przed i po zajęciach szkolnych, 

b) pomoc w odrabianiu lekcji, 

c) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

d) zorganizowanie możliwości spożycia ciepłego posiłku.  

 

II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 
 

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

2. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut. 

3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 20 do 25. 

4. Świetlica sprawuje opiekę nad wychowankami w godzinach od 8.00 do 17.00. 

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno           

– opiekuńczo – wychowawczej.  

 

III. ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY 

 
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności uczniowie klas         

I – III szkoły podstawowej. 

2. W uzasadnionych przypadkach z opieki świetlicy mogą korzystać także 

uczniowie klas: IV, V, VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. 

3. Uczniowie z zespołem ADHD, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu 

własnemu oraz innych uczestników zajęć świetlicowych nie są przyjmowane do 

świetlicy szkolnej. 

4.  Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

5. Przyjmowanie wypełnionych kart świetlicowych trwa od 1 do 15 września 

każdego roku szkolnego. 

6. Po 15 września zbiera się Komisja w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca, 

pedagog szkolny, wychowawca świetlicy. Komisja ta zapoznaje się z sytuacją 

dzieci i kwalifikuje je do świetlicy szkolnej. 

 



7.  Kryteria przyjęć dzieci do świetlicy: 

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania, 

b) klasa, do której chodzi dziecko, 

c) sytuacja rodzinna dziecka (w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących,  

z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych). 

8. Karty dzieci złożone po 15 września będą rozpatrywane w zależności od 

wolnych miejsc w grupach świetlicowych. 

 

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
 

1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Statut 

Szkoły i regulamin wewnętrzny świetlicy. 

2. Wychowankowie świetlicy po skończonych zajęciach opuszczają świetlicę pod 

opieką rodziców lub osób upoważnionych, a samodzielnie tylko na pisemną 

prośbę rodziców (prawnych opiekunów). 

3. W świetlicy obowiązuje zmienne obuwie. 

4. Uczeń: 

- po skończonych lekcjach lub przed ich rozpoczęciem niezwłocznie przychodzi 

do świetlicy, 

- szanuje sprzęty, gry, zabawki, które znajdują się w świetlicy, 

- dba o estetyczny wygląd świetlicy, 

- przestrzega zasad higieny i czystości osobistej, 

- podczas spożywania posiłków zachowuje się kulturalnie, cicho, 

- odnosi się z szacunkiem do wychowawców, kolegów, personelu szkoły, 

- opiekuje się młodszymi kolegami, 

- bierze czynny udział w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

- w czasie do tego przeznaczonym odrabia lekcje, zachowuje ciszę, nie 

przeszkadza innym, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

- zawsze zgłasza wychowawcy zamiar wyjścia ze świetlicy. 

 

V. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 
 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. 

2. Dziennik grup. 

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


