
 

 
REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJ ĄCEJ 

 W ZESPOLE SZKÓŁ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
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Główne cele i zadania świetlicy szkolnej: 
 
 

•  Wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, 
•  Świadome i aktywne przygotowanie ucznia do życia w 

społeczeństwie; 
•  Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym; 
•  Zapewnienie warunków do nauki; 
•  Wdrażanie do samodzielności;  
•  Rozwijanie zainteresowań uczniów;  
•  Wdrażanie do postępowania zgodnie z zasadami 

współpracy w grupie oraz „zdrowego 
współzawodnictwa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, realizującą w sposób 
planowy i ciągły pracę nad kształtowaniem osobowości uczniów. 
Świetlica funkcjonująca w Zespole Szkół w Czernikowie jest przeznaczona dla 
uczniów tutejszego Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego. Zadania 
świetlicy realizowane są poprzez pełnienie następujących funkcji:  opiekuńczej, 
wychowawczej oraz dydaktycznej.  

 
 Funkcja opiekuńcza jest  realizowana  następujących aspektach: 
1. Zapewnienie opieki uczniom dowożonym do szkoły przed zajęciami i po 
zajęciach lekcyjnych. 
2. Otaczanie uczniów zdolnych opieką oraz zapewnienie im odpowiedniej 
pomocy i warunków do nauki. 
3. Zapewnienie opieki i pomocy w nauce uczniom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania czasu wolnego. 
5. Współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym. 
6. Współpraca z rodzicami (indywidualne rozmowy, korespondencja). 
7. Współpraca z GOPS (dożywianie). 
8. Obserwacja ucznia w czasie zajęć świetlicowych w celu lepszego poznania 
wychowanka. 
 
Funkcja wychowawcza: 
 
1. Zapoznanie uczniów z zasadami współżycia społecznego w szkole i poza nią. 
2. Wpajanie uczniom zasad moralnych, społecznych. 
3. Współpraca z wychowawcami uczniów, pedagogiem szkolnym. 
4. Wdrażanie do samodzielności. 
5. Wpajanie zasad współżycia w grupie oraz zasad „zdrowego 
współzawodnictwa”. 
6. Zapoznanie uczniów z  i  zasadami  savoir – vivre´u oraz ich przestrzeganie w 
codziennym życiu w kontaktach z drugim człowiekiem. 
7. Przedstawianie sposobów pożytecznego spędzania czasu wolnego.  
8. Wdrażanie uczniów do przestrzegania obowiązujących w szkole zasad: 
noszenie identyfikatorów na terenie świetlicy, zmienność obuwia. 
 
Funkcja dydaktyczna: 
 
1.Zapewnienie uczniom miejsca do nauki (zgodnego z zasadami uczenia się). 
2. Pomoc w odrabianiu lekcji (tworzenie zespołów wspomagających wśród 
uczniów). 
3. Organizowanie zajęć tematycznych. Wykorzystanie różnego rodzaju metod i 
form (pogadanki, odczyty, referaty, i inne). 
4. Pomoc w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji. 



5. Współpraca z biblioteką szkolną w celu wykształcenia nawyku posługiwania 
się podręcznikiem, słownikiem, encyklopedią. 
6. Dbanie o piękno języka ojczystego poprzez stosowanie zwrotów 
grzecznościowych. W świetlicy nie wolno posługiwać się wulgaryzmami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System nagród i kar w świetlicy: 

 

Nagrody: 

1. Pochwała udzielona w grupie przez wychowawcę. 
2. Pochwała udzielona na apelu przez dyrektora szkoły. 
3. List pochwalny wystosowany do rodziców i/lub opiekunów. 
4. Pochwała pisemna w dzienniku zajęć świetlicowych, dzienniku 

lekcyjnym. 
5. Nagrody rzeczowe np. dyplomy. 

 
Kary: 

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności grupy. 
2. Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły na apelu. 
3. List wystosowany do rodziców  o nagannym zachowaniu się ucznia. 
4. Uwaga w dzienniku zajęć świetlicowych, dzienniku lekcyjnym.  


