
Szkoła Podstawowa nr 6 

im. Janusza Korczaka 

w Jastrzębiu Zdroju 

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

 

 

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 oraz w programie wychowawczym szkoły.  

 

W świetlicy szkolnej zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu 

o roczny plan pracy szkoły.  

 

 

§ 2 

Cele i zadania świetlicy. 

 

 

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz 

kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych. 

 

Do zadań świetlicy należy:  

 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;  

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;  

 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  

 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;  

 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia;  

 rozwijanie samodzielności i samorządności;  

 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;  

 organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów,  

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne. 

 

 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-14.00. 



2. Uczniowie przebywający na świetlicy po godz. 14.00 pozostają pod opieką wychowawców 

świetlicy środowiskowej. Warunki korzystania ze świetlicy środowiskowej określa odrębny 

regulamin. 

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Formularza zgłoszenia 

dziecka do świetlicy szkolnej”. Kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy w każdym 

nowym roku szkolnym. 

4. Analiza informacji zawartych w „Formularzu zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” jest 

podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy. Wszelakie zmiany 

dotyczące pobytu dziecka na świetlicy rodzic jest zobowiązany zgłosić pisemnie 

wychowawcy świetlicy.  

5. Uczeń, który samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu, musi mieć pisemną zgodę 

rodziców. 

Nie wypuszcza się dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku 

informacji słownej samego dziecka lub innej osoby. 

6. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej 

okazjonalnie np. uczniom podczas nieobecności nauczyciela, nieuczestniczącym w zajęciach 

na basenie lub w wycieczkach klasowych. 

7. W przypadku, kiedy uczeń nie jest zapisany na świetlicę, natomiast z przyczyn losowych 

rodzice chcą pozostawić dziecko pod opieka świetlicy, zobowiązani są poinformować o tym 

wychowawcę świetlicy osobiście bądź pisemnie. 

8. Wychowawcy świetlicy sprawują również opiekę nad uczniami spożywającymi obiad 

podczas przerwy obiadowej o godz. 12.25 – 12.45. 

 

  § 4 

Zasady korzystania z pomieszczenia świetlicy szkolnej. 

 

 

1. Pomieszczenie oraz zaopatrzenie świetlicy szkolnej przystosowane jest do organizowania 

zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych. 

2. W pomieszczeniu świetlicy przebywać mogą jedynie uczniowie w obecności wychowawcy 

świetlicy, bądź innego nauczyciela przeprowadzającego zajęcia. 

3. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia na świetlicy jest zobowiązany zapoznać uczniów 

z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej. 

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy są zobowiązani do poszanowania sprzętu i wyposażenia 

świetlicy. 

5. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętów znajdujących się na świetlicy po zezwoleniu 

nauczyciela. 

6. Uczeń, który zauważył zniszczony sprzęt jest zobowiązany zgłosić to nauczycielowi.  

7. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni 

pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

8. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia na świetlicy jest zobowiązany do dopilnowania 

pozostawienia po uczniach porządku. 

 

§ 5 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. 



2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę cateringową dla 

uczniów i pracowników szkoły. 

9. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – 

wychowawczych w godzinach 12.00 – 12.45. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki 

szkolnej, w tym ewentualne zmiany godziny wydawania obiadu, wysokość opłat za posiłki 

umieszczane są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej jak również przy wejściu do 

szkoły. 

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

5. Obiad spożywać można wyłącznie w stołówce przy wyznaczonych do tego stolikach. 

6. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka. 

7. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 

a)    uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie; 

b) uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

c)    pracownicy zatrudnieni w szkole. 

8. Opłat za obiady dokonuje się u wychowawcy świetlicy do godz. 9.00 w dniu, w którym 

dziecko ma spożywać obiad. 

9. W przypadku nieobecności ucznia rodzic może odebrać obiad przynosząc ze sobą 

odpowiedni pojemnik przeznaczony na żywność. 

10. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do godz. 9.00 w celu odmówienia obiadu. 

W przypadku, kiedy nieobecność dziecka na obiedzie nie jest zgłoszona nie ma możliwości 

zwrócenia pieniędzy za obiad. 

11. Podczas wydawania obiadów na długiej przerwie tj. od 12.25 do 12.45 zabrania się 

przebywania w części wyznaczonej do posiłków osób niespożywających obiadów. 

12. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic. 

13. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich 

oraz plecaków w wyznaczonym na to miejscu. 

14. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy. 

 

§ 6 

Wychowankowie świetlicy. 

 

 

Wychowankami świetlicy nazywani są uczniowie, którzy: 

 

 zostali przyjęci na świetlicę na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów 

„Formularza zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, 

 z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

 których rodzice wyrazili pisemną prośbę o tymczasową opiekę na świetlicy. 

 

 

Prawa wychowanka świetlicy: 

 

Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do:  
 

1. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć 

indywidualnych.  



2. Do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami 

ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.  

3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.  

4. Wpływu na planowanie i organizację pracy w świetlicy.  

5. Korzystania z organizowanych form dożywiania.  

 

 

Obowiązki wychowanka świetlicy. 

 

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do: 

 

1. Dostosowania się do planu pracy świetlicy,  

2. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,  

3. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników , 

4. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków i uszkodzeń sprzętów świetlicowych, 

5. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy w wyznaczonym na to 

czasie,  

6. Dbania o porządek i wystrój świetlicy, 

7. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,  

8. Poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,  

9. Szanowania własności szkoły i innych osób, 

10. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, 

11. Przestrzegania regulaminu świetlicy.  

 

§ 7 

Wychowawcy świetlicy. 

 

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej: 

1. Zapewniają uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz 

odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 

3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 

4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 

5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 

7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym. 

8. Sprawują opiekę nad dożywieniem. 

9. Prowadzą dokumentację świetlicy. 

 

§ 8 

Nagrody i kary. 

1. Nagrody i wyróżnienia:  

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

 Pochwała przekazana rodzicom.  



 Pochwała zapisana w zeszycie informacji. 

 Drobny upominek rzeczowy, itp.  

 Pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły. 

2. Kary: 

 Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.  

 Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub 

telefonicznie).  

 Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.  

 Skreślenie z listy uczestników świetlicy.  

§ 9 

Współpraca z rodzicami. 

 

 

Formy współpracy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków: 

 

 Kontakt bezpośredni (codzienny kontakt i rozmowy z rodzicami odbierającymi osobiście 

dzieci ze świetlicy), 

 Korespondencja z rodzicami poprzez „Zeszyt informacji ucznia”, 

 Rozmowy telefoniczne, 

 Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami. 

 

 

§ 10 

Dokumentacja świetlicy. 

 

 

 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej, 

 Roczny plan pracy świetlicy szkolnej, 

 Dziennik zajęć świetlicowych, 

 Ramowy rozkład dnia, 

 Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, 

 Sprawozdanie z działalności świetlicy, 

 Strona internetowa – szkolna – systematycznie uzupełniana, 

 Zeszyt korespondencji z rodzicami. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe. 

 

 

Każdy rodzić pozostawiający dziecko pod opieką świetlicy szkolnej zobowiązany jest zapoznać 

się z niniejszym regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. Regulamin ten dostępny jest na 

stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, umieszczonej przy tylnim wejściu 

dla uczniów do szkoły. Zasady korzystania z pomieszczenia świetlicy oraz stołówki znajdują się 

wewnątrz świetlicy. 


