
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012  
dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego  
w Nowym Tomyślu z dnia 13 09 2012 r. 

 

 
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

GIMNAZJUM IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU 
 
 
 

 
Działalność	   świetlicy	   szkolnej	   w	   Gimnazjum	   im.	   F.	   	   Szołdrskiego	   w	   Nowym	   Tomyślu	   zorganizowana	   jest	   na	  
podstawie	  §	  18	  Statutu	  Gimnazjum,	  który	  stwierdza:	  	  
1.	  Dla	  uczniów,	  którzy	  muszą	  dłużej	  przebywać	  w	  Gimnazjum	  ze	  względu	  na	  czas	  pracy	   ich	  rodziców	  (prawnych	  
opiekunów)	  oraz	  warunki	  związane	  z	  dojazdem	  do	  domu,	  organizuje	  się	  świetlicę	  szkolną.	  
2.	   W	   świetlicy	   prowadzone	   są	   zajęcia	   w	   grupach	   wychowawczych.	   Liczba	   uczniów	   w	   grupie	   nie	   powinna	  
przekraczać	  25	  uczniów.	  
 
 I. Organizacja pracy świetlicy 

1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.00 –16.00 dla wszystkich 
uczniów dowożonych do Gimnazjum.  

2. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela 
przedmiotowego oraz uczniom zwolnionym z danych zajęć lekcyjnych 
 (np. wf., drugiego języka obcego lub religii itp. ). 

3. Poranna opieka nad uczniami dowożonymi sprawowana jest w świetlicy szkolnej  
(od godz.07.00 do 8.45), na podstawie listy obecności uczniów, zaraz po przyjeździe autobusów do 
szkoły. 

4. Uczniowie dowożeni, którzy w danym dniu rozpoczynają zajęcia pierwszą godziną lekcyjną opuszczają 
świetlicę szkolną za zgodą nauczyciela o godz. 07.45. 

5 Zaraz po skończonych zajęciach uczniowie dowożeni mają obowiązek przybyć do świetlicy, gdzie po 
sprawdzeniu obecności organizowane są dla uczniów różnego rodzaju zajęcia wychowawcze i 
opiekuńcze. 
Codziennie na 7-ej godzinie lekcyjnej obowiązuje czas odrabiania lekcji i nauki własnej. 

6 W świetlicy uczniowie zgłaszają wychowawcy świetlicy (zaraz po lekcjach): 
a. na jakie zajęcia pozalekcyjne (i o której godzinie) idą w danym dniu (SKS, koła zainteresowań, 

zajęcia wyrównawcze), 
b. chęć skorzystania z Internetu i księgozbioru w GCI, 
c. jakikolwiek inny powód opuszczenia świetlicy. 

7. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych wyłącznie na pisemną prośbę rodziców. Zwolnienie 
powinno precyzować, czy uczeń będzie wracał autobusem szkolnym, czy w inny sposób . 

8. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów dowożonych, miejscem oczekiwania na autobus jest świetlica 
szkolna lub teren szkoły w pobliżu przystanku (dziedziniec szkolny przy wejściu głównym do szkoły) – 
wyłącznie pod opieką wychowawcy! 

9. Uczniowie wychodzą na przystanek autobusowy tylko z opiekunem i dopiero wtedy, kiedy autobus 
podjedzie do zatoki przystankowej. 

 
 II. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć w świetlicy: 

1. Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do: 
a. wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, 
b. życzliwego i podmiotowego traktowania, 
c. swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań, 
d. korzystania z pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 
e. uzyskania pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej, 
f. zgłaszania własnych pomysłów i propozycji dotyczących organizacji zajęć i pracy świetlicy 

szkolnej 
g. korzystania ze sprzętu multimedialnego zgodnie z zasadami określonymi poniżej: 



 
a) ze sprzętu audiowizualnego znajdującego się w świetlicy szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.  
b) stanowisko komputerowe może być obsługiwane tylko przez jedną osobę. Czas jednorazowego 

użytkowania wynosi max.10 min. Po upływie tego czasu użytkownik może kontynuować swoją pracę 
wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy 

c) korzystanie z Internetu i oprogramowania dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych,  
d) w świetlicy korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania oraz korzystania z własnych nośników 
informacji.  

e) wychowawcy świetlicy służą pomocą w obsłudze sprzętu. 
f) wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy sprzętu komputerowego należy 

natychmiast zgłosić wychowawcy świetlicy.  
g) w wypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu rodzice / prawni opiekunowie / użytkownika ponoszą 

odpowiedzialność materialną za spowodowane straty. 
 

2. Uczestnicy zajęć w świetlicy mają obowiązek: 
a. przestrzegania regulaminu świetlicy; 
b. codziennego zgłaszania się do świetlicy oraz systematycznego udziału w zajęciach, 
c. dbania o porządek i wystrój świetlicy, 
d. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 
e. kulturalnego zachowywania się w trakcie zajęć w świetlicy. 

 
3. Uczestnikowi zajęć w świetlicy zabrania się: 
a. samowolnego opuszczania pomieszczeń świetlicy, 
b. samowolnej zmiany miejsca zbiórki przed odjazdem autobusu szkolnego, 
c. opuszczania terenu szkoły i udawania się na miejsce odjazdu autobusu szkolnego przy innych szkołach, 
d. korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i MP4 bez zgody nauczyciela, 
e. wcześniejszego pobierania ubrań z szatni i przebywania z nimi w świetlicy, 
f. zachowania niezgodnego z zasadami dobrego wychowania. 

 
III. Nagrody i kary 

1. Za wzorowe zachowanie w świetlicy szkolnej uczeń otrzymuje nagrody: 
a. pochwała wychowawcy świetlicy, 
b. punkty dodatnie zgodnie z WSOZ 
c. list gratulacyjny  

 
2. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu świetlicy uczeń otrzymuje kary: 

a. upomnienie wychowawcy świetlicy, 
b. punkty ujemne zgodnie z WSOZ 
c. upomnienie dyrektora szkoły 

 
IV Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin wchodzi w życie od 13 września 2012 r. 
2. Zmiany w regulaminie mogą następować na wniosek uczniów i nauczycieli, po zasięgnięciu opinii RP i 

winny być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 
	  


