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Na podstawie: 

 Art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późn. zm. 

Cele i założenia świetlicy szkolnej 

§ 1 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej.  

2. Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów.  

3. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  

4. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:  

a) zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed i po lekcjach, a także w razie 

zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

b) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

c) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole  

i w środowisku lokalnym), 

d) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, 

e) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psycholo-

giem szkolnym, w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju psychospołecz-

nego oraz rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

Założenia organizacyjne 

§ 2 

1. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7.00 do 18.00.  

2. Świetlica szkolna dysponuje trzema pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia 

świetlicowe. W uzasadnionych przypadkach zajęcia świetlicowe odbywać się mogą  

w innych pomieszczeniach szkolnych (np. sala rekreacyjna, gimnastyczna, informatyczna 

itd.) 

3. Kwalifikacja i przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonywane są na podstawie 

wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

(Załącznik).  

4. Grupa uczniów pozostających pod opieką wychowawcy świetlicy nie powinna 

przekraczać 25 dzieci.  

5. Świetlica realizuje swoje zadania według półrocznych planów pracy wychowawczo-

opiekuńczej świetlicy szkolne na dany rok szkolny. 

6. Ze świetlicy szkolnej uczniowie są odbierani tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) 

lub osoby do tego pisemnie upoważnione. 
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7. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zgłasza się na portierni szkoły, a osoba pełniąca 

tam dyżur informuje telefonicznie wychowawcę świetlicy o tym fakcie. Wychowawca 

odnotowuje wyjście ucznia w zeszycie i od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka 

odpowiadają rodzice ( prawni opiekunowie). 

8. Samodzielne wyjście dziecka ze szkoły może odbywać się jedynie na pisemny wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów.  

9. W drodze na i z lekcji instrumentu lub innych zajęć odbywających się na terenie szkoły 

oraz w czasie trwania tych zajęć za bezpieczeństwo ucznia odpowiada nauczyciel 

prowadzący te zajęcia.  

Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej 

§ 3 

1. Uczeń zapisany do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej 

b) dbania o wygląd świetlicy poprzez sprzątanie własnego stanowisko pracy po 

zakończonych zajęciach  

c) wykonywania poleceń wychowawców świetlicy  

d) kulturalnego zachowania w świetlicy szkolnej wobec kolegów i koleżanek,  

wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły. 

2. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej: 

a) uczniowie maja prawo do uczestniczenia w wybranych zajęciach świetlicowych, 

korzystania z wyposażenia świetlicy, pomocy przy odrabianiu lekcji oraz życzliwego 

traktowania i poszanowania godności osobistej; 

b) korzystanie przez uczniów z wyposażenia świetlicy szkolnej może odbywać się 

wyłącznie za zgodą wychowawców świetlicy; 

c) podczas prowadzonych zajęć uczeń nie może opuszczać świetlicy bez zgody 

wychowawców świetlicy; 

d) wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za osobiste rzeczy 

pozostawione przez ucznia w świetlicy. 

Nagrody i kary wobec wychowanków 

§ 4 

Nagrody:  

1. Wyróżnienie w formie pochwały ustnej i pisemnej przez wychowawcę świetlicy.  

2. Wyróżnienie i nagrodzenie uczniów na akademiach, apelach (za udział w konkursach). 

3. Nagroda rzeczowa. 

4. W stosunku do osób wykazujących się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy 

wychowawcy świetlicy mogą wnioskować do Rady Pedagogicznej o podwyższenie oceny 

z zachowania.  

Kary:  

1. Upomnienie w formie ustnej i pisemnej przez wychowawcę świetlicy  

2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy. 
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3. W stosunku do uczniów przejawiających niepożądane zachowania wychowawcy świetlicy 

mogą wnioskować do Rady Pedagogicznej o obniżenie oceny z zachowania. 

Wyposażenie świetlicy szkolnej 

§ 5 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały 

umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

1. sprzęt audiowizualny. 

2. przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych. 

3. czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp. 

4. sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Dokumentacja świetlicy szkolnej 

§ 6 

1. Roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczej. 

2. Dzienniki zajęć świetlicowych.  

3. Dzienniki zajęć kółek zainteresowań (prowadzonych przez wychowawców świetlicy). 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

5. Regulamin świetlicy szkolnej. 

6. Regulamin stołówki szkolnej.  

7. Dokumentacja związana z dożywianiem uczniów. 

Organizowanie nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

na świetlicy szkolnej 

§ 7 

1. Wychowawcy świetlicy udostępniają na stronie Facebook świetlicy szkolnej  

oraz w dzienniku elektronicznym Mobireg materiały zajęć świetlicowych przydatne  

dla uczniów podczas ich pobytu w domu.  

2. Podejmowane czynności dokumentują wpisem do dziennika zajęć świetlicowych. 

 

Traci moc regulamin z dnia 3 stycznia 2019 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

 

 


