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I. Cele i zadania świetlicy 
 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej 
zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich 
warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny. 

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, organizowanie 
zajęć w tym zakresie. 

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowania nawyków 
życia codziennego. 

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, dbałość o zachowanie zdrowia. 
6. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami. 
7. Zorganizowanie dożywiania uczniów. 
 
 
II. Organizacja pracy w świetlicy  

 
1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 
2. Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach 630-1630. 
3. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie  

nie powinna przekraczać 25. 
4. Uczniowie spędzają czas w świetlicy przed lekcjami oraz po ich zakończeniu. 
5. Każdy uczeń przebywający w świetlicy musi mieć pisemne oświadczenie 

rodziców, przez kogo będzie wybierany lub o której godzinie będzie wychodził 
samodzielnie. 

6. Świetlica obejmuje opieką uczniów z klas I - VIII. 
7. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja 

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
8. Przyjęcia ucznia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 
9. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice 

pracują i fakt ten potwierdzą na pisemnym zgłoszeniu pieczątką zakładu pracy. 
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III. Zadania nauczycieli wychowawców świetlicy. 
 

1. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych. 
2. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce, zachęcanie do samodzielnej 

pracy umysłowej. 
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 
4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu przy sprzyjającej pogodzie. 
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 
6. Kształtowanie i wypracowywanie nawyków higieny i czystości oraz kultury życia 

codziennego. 
7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 
8. Przygotowanie do życia w społeczeństwie. 
9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. 

 
IV. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych. 

 
Wychowanek ma prawo do: 
1. Właściwie zorganizowanej opieki. 
2. Życzliwego traktowania. 
3. Swobodnego wyrażania myśli zgodnie z normami i zasadami społecznie 

obowiązującymi. 
4. Opieki wychowawczej. 
5. Poszanowania godności osobistej. 
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 
Wychowanek jest zobowiązany do: 
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy. 
2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie. 
3. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 
4. Pomagania słabszymi młodszym. 
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy. 
6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie 

 
V. Dokumentacja świetlicy: 
1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.  
2. Dziennik zajęć.  
3. Regulamin Świetlicy Szkolnej. 
4. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej. 
5. Plan pracy dla poszczególnych grup wychowawczych. 
6. Ramowy rozkład dnia pracy świetlicy. 
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Regulamin stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sanoku. 
 
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię 

szkolną.  
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i 

pracownicy szkoły. 
3. Posiłki wydawane są w godzinach 1115 do 1430. 
4. Obiad składa się codziennie z dwóch dań, według dekadowego jadłospisu. 
5. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez ucznia ustala się w wysokości 

dziennych kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłku 
tzw. „wsad do kotła”.   
 

6. Należność za obiady można wpłacać przelewem na konto lub zbierana jest 
przez kierownika świetlicy w wyznaczonych dniach miesiąca. 

7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych 
przypadkach losowych uczeń może otrzymać pomoc z ośrodka pomocy 
społecznej w postaci zakupu posiłku, na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych dotyczących opieki społecznej. Opłaty wówczas wnosi właściwy 
ośrodek pomocy społecznej, przy czym opłata ustalana jest w wysokości opłaty 
za korzystanie z posiłków przez ucznia. 

8. Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godziny 800 wówczas zostanie 
odliczona. 

9. Uczniowie korzystający z obiadów zostawiają tornistry w wyznaczonym miejscu 
przed stołówką szkolną. 

10. Wstęp na jadalnie mają tylko uczniowie korzystający z posiłków. 
11. Z posiłków korzystać można wyłącznie w stołówce. W przypadku choroby 

dziecka, rodzice za zgody kierownika świetlicy mogą skorzystać z obiadów na 
wynos. Warunkiem wydania takiego obiady jest posiadanie specjalnie 
przeznaczonych do tego celu naczyń. Pracownicy kuchni nie ponoszą 
odpowiedzialności, za jakość posiłku spożywanego poza jadalnią.  

12. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze 
spożywaniem posiłków.  
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REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY 
1. Do świetlicy przychodzimy po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

2. Wchodząc do świetlicy witamy się. 

3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i 

zgłaszamy swoją obecność wychowawcy. 

4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w 

szatni). 

5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym 

drugim domem. 

6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

7. Zachowujemy się bezpiecznie. 

8. Bawimy się wspólnie i grzecznie. 

9. Chętnie bierzemy udział w zorganizowanych zajęciach. 

10. Nie biegamy po sali i korytarzach. 

11. Mówimy umiarkowanym głosem. 

12. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. 

13. Często Używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, 

dziękuję, przepraszam. 

14. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku. 

15. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do 

nauczyciela. 

16. O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne: 

 wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 sprzątamy po sobie, 

 szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy, z których wszyscy korzystamy. 

17. Za zgodą nauczyciela do 20 minut  dziennie można korzystać z urządzeń 

multimedialnych. 

NAGRODY: 
1. Pochwała ustna. 

2. Pochwała na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy. 

3. Dyplom. 

KARY: 
1. Upomnienie ustne. 

2. Ostrzeżenie w obecności grupy. 

3. Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o zły zachowania. 

4. Wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania. 

5. Skreślenie z listy wychowanków świetlicy. 



6 

 

ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO. 

Dziecko może opuścić świetlicę:    

1. Samodzielnie, jeżeli: 

 czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z 
rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina; 

 rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy); 

 dziecko ukończyło 7 lat.  

2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli: 

 dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką, której wychodzi ze świetlicy, 
osiągnęła wiek, co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica;  

 rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy). 

3. Odebrane przez osoby upoważnione: 

 poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na 
podstawie pisemnego upoważnienia rodziców / opiekunów prawnych. 

4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli: 

  rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na 
zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły; 

 rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach 
dodatkowych, podając: rodzaj zajęć, dzień tygodnia, dokładną godzinę 
rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizację. 

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane 
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. 

Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

Wychowawcy świetlicy nie mogą zezwalać na samodzielne wyjście dziecka ze 
świetlicy, po rozmowie telefonicznej z rodzicem (prawnym opiekunem). 

  

 


