
Regulamin pracy świetlicy działający w  

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach 

 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze 

względu na dojazdy do szkoły lub czas pracy rodziców. 

2. Świetlica czynna jest w godz. 7
00 

- 8
00 

 w dni, w których odbywają się zajęcia szkolne. 

Rolę świetlicy pełni również biblioteka otwarte w godzinach zajęć lekcyjnych. 

3. Na świetlicę uczęszczają uczniowie klas 0 - VI. 

4. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjnymi formami wychowawczo- opiekuńczej pracy 

szkoły. 

5. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących w świetlicy: 

A. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się 

być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas zależy, czy będziemy się 

dobrze czuli w świetlicy. 

B. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd Sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i 

gier. 

C. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas 

prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych. 

D. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w 

prowadzonych zajęciach. 

E. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w 

czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas 

zabaw na boisku i placu zabaw. 

F. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek. Gry i 

zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce. 

6. Tematyka i forma prowadzonych zajęć w świetlicy zależy od wieku i zainteresowań 

ucznia i prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy. 

7. Zadaniem świetlicy jest tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu rozwoju 

uczniów: 

 kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, 

 zapewnienie warunków do nauki i zabawy, 

 zapewnienie ciepłego posiłku dzieciom, 



 organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości, dbałość o zachowanie zdrowia, 

 wdrążenie do samodzielnej pracy umysłowej, 

 rozwijania zainteresowań oraz zdolności, 

 prowadzenie różnego rodzaju zajęć: 

 zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, 

 zajęcia praktyczno- techniczne, 

 zajęcia plastyczne, 

 zajęcia muzyczne, 

 zajęcia z wychowania fizycznego (gry i zabawy), 

 prace społeczno- użyteczne, 

 inne. 

8. Świetlica prowadzi formę pracy w zależności od warunków lokalowych. 

9. Nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas. 

10. Nad przebiegiem dożywiania czuwają nauczyciele dyżurujący pełniący dyżur w tym 

czasie. 

11. Świetlica prowadzi dokumentację: 

 roczny plan pracy, 

 tygodniowy rozkład zajęć, 

 dziennik zajęć, 

 zeszyt obecności. 


