
REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W GDYNI

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna jest  specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się  funkcje 
szkoły i rodziny. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące, dostosowane do 
możliwości  rozwojowych  dzieci.  Zadania  szczegółowe  podporządkowane  są  podstawowym 
funkcjom  realizowanym  w  świetlicy  tj.  opiekuńczej,  profilaktycznej,  reedukacyjnej  i 
kompensacyjnej.

1. Celem  działalności  świetlicy  jest  zapewnienie  uczniom  zorganizowanej  opieki 
wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenie warunków do odpoczynku   i 
nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.                                                                                                 

2. Do zadań świetlicy należy:

• wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej
• organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy 

uczniom mającym trudności z nauką
• kształtowanie  u  dzieci  właściwej  postawy  etyczno-moralnej,  wyrabianie  pracowitości, 

zdyscyplinowania, odwagi cywilnej, odpowiedzialności i tolerancji
• rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań  artystycznych i technicznych dzieci
• przygotowanie   dzieci  do  właściwego  spędzania  wolnego  czasu,  wyrabianie  nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu
• kształtowanie  nawyków  kultury  życia  codziennego,  higieny  i  dbałości  o  zachowanie 

zdrowia oraz kulturalnego zachowywania się tak w szkole jak i w środowisku domowym 
• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej 
• współpraca z rodzicami i nauczycielami

3. Reguły obowiązujące w świetlicy:

    WSZYSCY UCZNIOWIE

• po przyjściu do świetlicy witają się z wychowawcą, zgłaszają swoją obecność a następnie 
układają plecaki na miejsca do tego przeznaczone

• przestrzegają  zasad  kulturalnego  i  bezpiecznego  zachowywania  się.  Starają  się  być  dla 
siebie mili i uprzejmi

• dbają o estetyczny wygląd sali, nie niszczą gier, zabawek ani innych sprzętów
• nie  przeszkadzają  sobie  nawzajem  oraz  nauczycielom  świetlicy  podczas  prowadzonych 

zajęć i w trakcie odrabianych lekcji
• wypełniają polecenia nauczycieli i biorą czynny udział w prowadzonych zajęciach
• nie wychodzą z sali bez zgody nauczyciela, nie oddalają się od grupy podczas spacerów i są 

zawsze w zasięgu wzroku nauczyciela podczas zabaw na boisku czy placu zabaw
• po  skończonych  zajęciach  lub  zabawie  zostawiają  po  sobie  porządek,  gry  i  zabawki 

odkładają na wyznaczone miejsce
• w przypadku zniszczenia przez dziecko zabawki, książki  lub uszkodzenia innego sprzętu 

znajdującego się w świetlicy, rodzic zobowiązany jest do naprawy lub odkupienia  
• za zabawki przyniesione przez dziecko do świetlicy odpowiada rodzic



4.   Za przestrzeganie zasad funkcjonujących w świetlicy uczeń może zostać nagrodzony w postaci:

• pochwały słownej udzielonej przez nauczyciela świetlicy
• pochwały wpisanej w zeszycie kontaktowym
• pochwały udzielonej w obecności wychowawcy klasy
• na koniec każdego miesiąca jest  zliczana tablica motywacyjna i  dzieci,  które zebrały w 

ciągu danego miesiąca najwięcej punktów otrzymują dyplom
• na koniec semestru wyróżniające się dzieci otrzymują nagrody i wychodzą do kina

5.  Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez :

• słowne upomnienie
• rozmowa wychowawcza
• nagana udzielona na forum grupy
• powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy
• powiadomienie dyrekcji szkoły.

6. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest możliwy tylko po osobistym zapisaniu dziecka i złożeniu     
    stosownej dokumentacji : „ KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY”

7. Rodzice zobowiązani są również do zapoznania się  z PROCEDURAMI ODBIERANIA DZIECI


