
REGULAMIN ŚWIETLICY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
W KUROWIE

Świetlica jest placówką przeznaczoną dla dzieci od 7 do 13 r. życia 
dojeżdżających z Turowa, Srebrnicy i Piasków.

I  CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

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

2. DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:

a. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

b. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
c. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

organizowanie zajęć w tym zakresie;
d. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie 

zdrowia;
e. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
f. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze 
świetlicy 

II  ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach.
2. Jednostka zajęć w grupie wynosi 60 min.
3. Liczba wychowanków w grupie wynosi od 7 do 12 uczniów
4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

w szkole
5. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb 

wychowanków
6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktyczno –

wychowawczo-opiekuńczego szkoły



III  PRACOWNICY ŚWIETLICY

W świetlicy zatrudnia się nauczyciela-wychowawcę świetlicy. Nauczycie 
podlega dyrektorowi szkoły

IV  WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 
pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.

2. O przyjęciu dziecka do świetlicy rozstrzyga nauczyciel-wychowawca 
świetlicy z radą pedagogiczną w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać dzieci 
      6-letnie z klasy „0”.
4.  Wychowankowie w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub 

           wybranych zajęć.
     5.   Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Prawa i obowiązki 

 uczniów wynikają z ich potrzeb i zadań świetlicy.

V  DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy i miesięczny 
plan pracy.

2. Dziennik zajęć świetlicowych.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

Sporządziła: Zatwierdził:


