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REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

  Załącznik do Statutu nr 5 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Świetlica szkolna to miejsce, gdzie każdy znajdzie opiekę i będzie mógł mile spędzić czas przed i po 

lekcjach. Oprócz tego pod okiem wychowawców, każdy uczestnik zajęć świetlicowych może rozwijać 

swoje zainteresowania. 

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych               

w planie pracy. 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

§ 2 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w odrabianiu lekcji oraz w miarę możliwości odpowiednich warunków do nauki własnej                 

i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnego myślenia; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na 

dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, 

uzdolnień; 

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia;  

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania 

kultury, sportu, rekreacji. 

3. Opiekę nad dożywianiem sprawuje kierownik świetlicy. 

TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 

§ 3 

1. Świetlica ma stałe pomieszczenia w szkole. 

2. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć 

oraz organizację wolnego czasu uczniów. 

3. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25. 

4. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczniów. 
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5. Uczniowie są odpowiedzialni za zniszczony przez nich sprzęt i pomoce. W przypadku zniszczenia 

przez ucznia mienia świetlicy rodzice ponoszą koszty naprawy lub zakupu nowego przedmiotu. 

6. Podczas zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych uczniowie są zobowiązani do utrzymania 

porządku i kulturalnego zachowania się. 

ORGANIZACJA PRACY  ŚWIETLICY 

§ 4 

1. Świetlica prowadzi zajęcia w godz. 7.00-15.00 z możliwością modyfikowania czasu pracy wynikającą 

z planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbywających się na terenie szkoły. 

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole 

oraz w dni pełnienia zajęć opiekuńczych zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem. 

3. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego opiekuńczo-wychowawczego planu pracy zgodnego              

z ogólnymi założeniami planu pracy szkoły. 

4. Uczniowie, którzy spożywają obiad w stołówce szkolnej pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy. 

5. Uczniowie objęci są opieką przez nauczycieli świetlicy w stołówce szkolnej w czasie picia herbaty, 

która wydawana jest po 1, 2 i 3 godzinie lekcyjnej. 

6. Nieobecności uczniów zgłoszonych do świetlicy odnotowywane są w dzienniku zajęć. 

7. Odrabianie lekcji dla dzieci chętnych odbywa się pod opieką nauczyciela. 

8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

9. W przypadku nagłej choroby dziecka znajdującego się w świetlicy należy postępować zgodnie                      

z procedurą szkolną. 

10. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z  poszczególnych lekcji. 

11. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole dyrektor może zobowiązać 

wychowawcę świetlicy do opieki nad klasą. 

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 

§ 5 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły. 

2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie karty zgłoszeń (pisemnego zgłoszenia 

przez rodziców dziecka). 

1) Rodziców uczniów objętych dowozem obliguje się do zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej            

w każdym roku nauki w szkole. 

2) Rodzice uczniów, którzy ze względu na wydłużony czas pracy chcą korzystać z opieki świetlicy, 

zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do świetlicy w danym roku szkolnym. 

3. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały 

wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,  pedagogiem szkolnym),                

a zachowanie dziecka nie uległo zmianie - możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać 

zawieszona, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców. 

4. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

2) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań, 

3) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, pomocy dydaktycznych                 

i gier, 
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4) swojego zdania, ale wyraża je w sposób kulturalny, 

5) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych akcjach i konkursach. 

5. Obowiązki uczestnika świetlicy: 

1) uczestniczenia w zajęciach świetlicowych zgodnie z aktualnym planem zajęć, 

2) stosować się do poleceń nauczycieli świetlicy, 

3) być miłym i koleżeńskim w stosunku do swoich kolegów i koleżanek i pomagać im w trudnych 

sytuacjach, 

4) usprawiedliwienie swojej obecności, 

5) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

6) dbanie o porządek i wystrój świetlicy, 

7) poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

8) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie oczekiwania na 

 odwóz. 

6. Uczniów przebywających w świetlicy szkolnej dotyczą prawa i obowiązki określone zarówno 

niniejszym regulaminem jak i Statutem szkoły. 

PRACOWNICY ŚWIETLICY 

§ 6 

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele-wychowawcy. 

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 

3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialność kierownika świetlicy                          

i nauczycieli-wychowawców. 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

§ 7 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. 

2) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

3) Dzienniki zajęć. 

4) Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej podsumowujące dany semestr. 

5) Dokumentacja dotycząca dożywiania. 
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REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 8 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną. 

2. Ze stołówki mają prawo korzystać: 

1) uczniowie szkoły, którzy wnieśli opłaty indywidualnie, 

2) uczniowie szkoły, których dofinansowuje GOPS oraz Gmina Przystajń, 

3) nauczyciele szkoły. 

3. Odpłatność za obiady winna być uiszczana od 1 do 15-go każdego miesiąca. 

4. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki, stołującemu przysługuje 

częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności pod warunkiem               

co najmniej jednodniowego uprzedzenia o planowanej nieobecności. Dzień zgłoszenia nie jest 

liczony jako odpis. 

5. Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona na 5 dni przed terminem poprzedzającym kolejny 

miesiąc. 

6. Posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach. 

7. Korzystanie z herbaty jest bezpłatne i odbywa się w wyznaczonym czasie. 

8. Rodzice pragnący korzystać z dofinansowania do żywienia winni złożyć wniosek do właściwego 

organu. 

9. Uczniowie spożywający posiłek na stołówce zobowiązani są pozostawić plecaki, torby i kurtki                   

w szatni szkoły. 

10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu osoby stołujące się nie będą mogły korzystać ze stołówki. 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

§ 9 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego. 

4. Posiłki przygotowywane przez kuchnię szkolną należy spożywać w stołówce. 

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

niespożywającym posiłków. 

6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. 

8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele świetlicy. 

 

 

 

 

 


