
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65  
W ZESPOLE SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM NR 5 

W POZNANIU 

 

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo 

– opiekuńczej działalności szkoły. Uczęszczają do niej uczniowie, którym rodzice 

nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do 

nauki własnej i rekreacji.  

2. Do zadań świetlicy należy: 

 organizowanie pomocy w nauce, tworzeniem warunków do nauki 

własnej, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

 rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze 

świetlicy, 

 zapewnienie opieki wychowawczej. 

 

II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY 

 

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów. 

3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze w szkole. 

5. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. Czas i godziny pracy 

dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy. 

 

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 



 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie 

z klas I-III i oddziału przedszkolnego , których rodzice pracują zawodowo. 

W dalszej kolejności ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV-VI. 

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii 

i basenu.  

3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na 

podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców (opiekunów) 

dziecka. 

4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks 

Ucznia. Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) Właściwie zorganizowanej opieki,  

b) Życzliwego traktowania, 

c) Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, 

d) Opieki wychowawczej ( zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego), 

e) Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i 

psychiczną. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do: 

a) Współpracy w procesie wychowania, 

b) Przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) Pomagania słabszym, 

d) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

e) Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

V. DOKUMENTACJA 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Roczny plan pracy świetlicy. 

2. Ramowy rozkład dnia. 

3. Dziennik zajęć (jeden na grupę). 

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 


