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Regulamin świetlicy szkolnej 

 Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w 

tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły. 

 

2. Zadania świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy 

rozkład zajęć. 

 

3. Cele i zadania świetlicy: 

- zapewnienie młodzieży opieki wychowawczej; 

- tworzenie warunków do nauki własnej; 

- organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

- rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 

- współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 

nauczycielami i placówkami upowszechniania kultury; 

- nawiązywanie do tradycji kultury narodowej i regionalnej poprzez udział młodzieży 

w uroczystościach i imprezach okolicznościowych. 

 

4. Organizacja pracy w świetlicy: 

- świetlica jest czynna w dni, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole; 

- godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów; 

- ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie szkoły oczekujący na rozpoczęcie zajęć 

oraz oczekujący na połączenia komunikacyjne po zajęciach lekcyjnych, uczniowie w 

ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie uczęszczający na 

lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie; 

- jednorazowa liczba uczniów przebywających w świetlicy szkolnej nie może 

przekraczać 25 osób; 

- do odwołania w świetlicy obowiązują procedury bezpieczeństwa obowiązujące w 

czasie stanu epidemii COVID-19. 

 

5. Prawa i obowiązki ucznia: 

 

Uczeń ma prawo do: 

- właściwie zorganizowanej opieki; 

- korzystania ze sprzętu i wyposażenia świetlicy za zgodą dyżurującego nauczyciela; 

- pomocy dydaktycznej ze strony opiekuna pełniącego dyżur; 
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- życzliwego traktowania; 

- swobodnego wyrażania myśli, spostrzeżeń i przekonań; 

- poszanowania godności osobistej; 

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

Uczeń zobowiązany jest do: 

- przestrzegania regulaminu świetlicy; 

- przestrzegania zasad współżycia w grupie; 

- współpracy w procesie wychowania; 

- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

- dbanie o ład, porządek oraz estetykę pomieszczenia świetlicy; 

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy. 

 

 

3. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 

 

- dzienniki zajęć świetlicy szkolnej; 

- roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

4. ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

 

- opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć; 

- prowadzenie dziennika zajęć; 

- sumienne wypełnianie swoich obowiązków; 

- sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa; 

- rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i 

twórczego myślenia; 

- dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych. 

 


