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Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja              
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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ im. Macieja Rataja w Gościnie 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zmianami ) 

2. Statut Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

 
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 
 
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 
2. Uczniowie mogą korzystać bezpłatnie ze świetlicy szkolnej, urządzeń, sprzętu i pomocy 
    dydaktycznych za zgodą opiekuna świetlicy.  
 

Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:  
 
1.   Sprawowanie opieki wychowawczej nad młodzieżą przebywającą w pomieszczeniu świetlicy.   
2.  Stworzenie dogodnych warunków do odrobienia lekcji i nauki własnej. 
3 .  Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form spędzania czasu w świetlicy poprzez projekcję  
      filmów (Video) (z uwzględnieniem lektur szkolnych), oglądanie wybranych programów 
      telewizji kablowej itp. 
4.  Dbanie o bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy.    

6. Wykonywanie elementów dekoracyjnych do pomieszczeń świetlicowych. 

5.  Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych.   
7.  Dbałość o estetykę świetlicy i stan sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy. 
8.  Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych. 
 

Regulamin świetlicy szkolnej:  
 
 1.  Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki od godzin porannych  
     do popołudniowych;  
2.  Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły; 
3.  Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy Statutu Szkoły. 
4.  Wszyscy uczniowie, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne, mają wolną  
      godzinę lub gdy nauczyciel jest nieobecny  zgodnie z przewidzianym zastępstwem  
      mają obowiązek  przyjść do  świetlicy;  
5.  Uczniowie zobowiązani są zachować przed świetlicą i w świetlicy ład i porządek  
      zgodnie z przepisami  Statutu Szkoły;  
6.  W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie;  
7.  Uczniowie w świetlicy mają obowiązek respektować polecenia wychowawcy  
     świetlicy;  
8.  Korzystający ze świetlicy zobowiązani są o dbałość o wszystkie przedmioty  
     znajdujące się w sali;  
9.  W przypadku zniszczenia sprzętu lub innych materiałów znajdujących się w  
     świetlicy uczeń odpowiada materialnie;  
10. Na świetlicy obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami  
      elektrycznymi;  
11.Wychowawca świetlicy cały czas czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży będącej  
      pod jego opieką;  



12. Za rzeczy ucznia pozostawione na świetlicy wychowawca nie odpowiada. 
13. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji.  
       Frekwencja jest   odnotowywana w dzienniku.  
14. Nieobecność na zajęciach w świetlicy  ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia  
       na semestr i koniec roku. 
15. Samowolne opuszczanie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z zajęć. 
16. Za dobre zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć świetlicowych uczniowie  
       będą nagradzani w sposób przewidziany przez Statut Szkoły. 
                               
 

Niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie zatwierdziła 

w dniu 01 marca 2016 roku. 

 

 


