
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

nr 9 W ŻYWCU 

 

 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 7.30. 

do 16.30. 

2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice pracują. 

3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają 

wziętą od opiekuna  świetlicy kartę zgłoszeniową zawierającą dokładne dane 

dziecka i rodziców (opiekunów) oraz informacje o tym przez kogo dziecko ma 

być odbierane ze świetlicy.  

4. Rodzice dzieci, którzy samodzielnie wracają ze świetlicy zobowiązani są 

poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub napisać odpowiednie 

oświadczenie. 

5. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby aniżeli te wskazane 

w karcie zgłoszeniowej należy pisemnie każdorazowo powiadomić  

o tym w sekretariacie szkoły.  

6. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas 

i pedagogiem szkolnym. 

7. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice 

(opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.  

8. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują 

Regulamin Świetlicy. 

 

 

 

 



II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY: 

 

Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości swoich praw i obowiązków, 

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach  

i imprezach, 

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności, 

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

e) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, 

księgozbioru świetlicy, zabawek i gier. 

 

 

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY: 

 

Uczeń ma obowiązek: 

a) dbać o ład i porządek na świetlicy szkolnej, 

b) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy, 

c) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz 

wyjściu ze świetlicy, 

d) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie, 

e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

f) zachowywać się kulturalnie w świetlicy. 

 

 

 



Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy 

 

1. Zajęcia dydaktyczne: pomoc w nauce, odrabianie zadania domowego, 

kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, czytania, pisania, liczenia 

oraz przeprowadzanie zabaw z pomocami dydaktycznymi.  

Zadania indywidualne z dziećmi: doskonalenie umiejętności czytania, 

pisania i liczenia. 

 

2. Zajęcia rekreacyjno – sportowe: rozwijanie sprawności fizycznej  

i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas gier i zabaw w szkole, na 

boisku szkolnym, na sali gimnastycznej oraz w czasie spacerów. 

 

3. Zajęcia plastyczne: rozwijanie zdolności manualnych, technicznych, 

wyobraźni, przygotowanie prac plastycznych na różne konkursy 

organizowane przez placówki oświatowe miasta Żywca. 

 

4. Zajęcia umuzykalniające: zabawy i ćwiczenia przy muzyce, nauka 

piosenek związanych z kalendarzem roku szkolnego. 

 

5. Zajęcia żywego słowa: kształtowanie umiejętności wypowiadania się na 

zadany i dowolny temat,  rozwijanie zdolności aktorskich poprzez 

recytację, inscenizację, czytanie bajek, czasopism dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 



W czasie zajęć w świetlicy rozwijana jest u dzieci nauka odpowiedniego 

zachowania i kultury osobistej, umiejętności współżycia w grupie 

rówieśniczej oraz poszanowania godności osobistej innych osób. 

Wszystkie działania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka, 

wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, wyrażania 

swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Bardzo 

ważną rolę odgrywa także umiejętność poszanowania wolności osobistej, 

nietykalności cielesnej, umiejętności asertywnego i kreatywnego 

postępowania a także tolerancji i kształtowania nawyków odpowiedniego 

radzenia sobie z trudnościami i stresem. 

Podczas zajęć dzieci uczą się oceniania siebie i postaw kolegów, 

zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), 

planowania pracy indywidualnej i grupowej, poszanowania 

odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz 

utrzymania porządku w czasie gier i zabaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ 

  

8.00 – 11.15   Zajęcia szkolne 

 

11.15 – 11. 30 Przerwa obiadowa dla klas 1 - 3 

 

11.30 – 12.15   Zabawy w grupach, gry planszowe i stolikowe 

 

12.15 – 12. 30 Przerwa obiadowa dla klas 4 - 6 

 

12.30 – 13.15   Nauka własna uczniów. Pomoc w pisaniu, czytaniu i liczeniu.  

Odrabianie zadań domowych.  

 

13.15 – 13. 30 Przerwa obiadowa dla klasy 7  oraz klas gimnazjalnych 

 

13.30 – 14.15   Zajęcia ruchowe,   zajęcia plastyczne (zamiennie muzyczne), 

zabawy integrujące 

 

14.15 – 15. 05   Czytanie czasopism i książek dla dzieci. Zajęcia indywidualne  

z dzieckiem (pomoc w pisaniu, czytaniu i liczeniu) 

 

15.05 – 16.30   Gry i zabawy w grupach. Oglądanie filmów, bajek. 

 

 

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być korygowany w razie zmian  

w rozkładzie lekcji, a także wówczas, gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo 

dzieci, z powodu posiedzenia rady pedagogicznej, szkolenia czy też nieobecności 

nauczyciela. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


