
Regulamin świetlicy 

 

I. Prawa i warunki korzystania. 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie rodziców pracujących. 

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem świetlicy. 

3. Uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczyciela podczas odrabiania zadań         

domowych. 

5. Uczniowie powinni dbać o porządek w świetlicy, gry, zabawki i sprzęt. 

4. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy. 

6. Świetlicy nie opuszczamy bez zezwolenia nauczyciela. 

7. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie. 

II. Zadania świetlicy. 

1. Organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych. 

2. Organizowanie zajęć, gier i zabaw. 

3. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań i zainteresowań uczniów. 

4. Upowszechnianie zasad kulturalnego zachowania, wzajemnej życzliwości, 

pomocy, kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości. 

III. Wyposażenie świetlicy. 

1. Świetlica jest wyposażona w: 

- pomoce umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo - wychowawczej 

- tablicę multimedialną 

- sprzęt audiowizualny 

- przybory i gry do zabaw zespołowych 



- przybory do zajęć plastycznych i technicznych 

- sprzęt sportowy. 

IV. Organizacja pracy świetlicy. 

1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć  dydaktyczno - 

wychowawczym szkoły. 

2. Świetlica czynnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych. 

3. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 do 17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w świetlicy szkolnej pracuje ośmiu 

nauczycieli 

1.mgr Miłosz Buchowski 

2.mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk 

3.mgr Waleria Janiczek 



4.mgr Anna Kaczmarek 

5.mgr Karolina Kurkiewicz 

6.mgr Agnieszka Piszczek 

7.mgr Halina Strońska 

8.mgr Agata Więckowska 

 

 

 

Naszym celem jest: 

 

1. Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach          

lekcyjnych. 

2. Stworzenie warunków do wypoczynku i relaksu. 

3. Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci 

poprzez organizowanie różnorodnych zajęć. 

4. Rozpoznanie i realizacja aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej 

współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. 

5. Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności 

logicznego myślenia, pobudzanie wyobraźni, wyrabianie 

wrażliwości estetycznej oraz wyrabianie nawyków samodzielnej 

pracy umysłowej. 



6. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w 

grupie. 

7. Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami, ponoszenie 

odpowiedzialności za własne czyny. 

8. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. 

9. Wdrażanie do utrzymania porządku w trakcie zajęć, zabaw i 

po ich zakończeniu. 

10.Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem 

materiału programowego i odrabianiu zadań domowych. 

 

 

 

 

Plan dnia 

  6.30  -    8.00  powitanie, gry i zabawy 

  8.00  -    9.00  zajęcia tematyczne 

  9.00  -  10.00  zajęcia plastyczne, muzyczne 

10.00  -  12.00  gry i zabawy 

12.00  -  12.30  przygotowanie do obiadu, obiad 



12.30  -  13.30  zajęcia tematyczne 

13.30  -  15.00  zajęcia na powietrzu 

15.00  -  16.00  odrabianie zadań domowych 

16.00  -  17.30  gry i zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy świetlicy 

 

Poznajemy zwyczaje i tradycje naszej świetlicy. 

Kulturalne zachowanie to nic takiego. 

Bezpieczna droga do szkoły. 



Dzień Ziemi - chrońmy nasze środowisko. 

 

 

Dary jesieni. 

14.X. Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 

Złota, polska jesień. 

Nasza świetlica. 

 

 

Święto Zmarłych. 

Święto Niepodległości. 

Podróże po Polsce. 

Kultura życia codziennego. 

Andrzejki - zwyczaje i tradycje ludowe. 

 

 

Mikołajki. 

Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. 

Witamy "Nowy Rok". 



Wesoły karnawał. 

Bezpieczne ferie. 

 

Nasi Dziadkowie. 

Dokarmiamy ptaki. 

 

 

Zimowe baśnie. 

Sporty zimowe. 

Walentynki. 

Poznań moje miasto. 

 

 

Święto Kobiet. 

Nadchodzi wiosna. 

Powitanie wiosny. 

Zwyczaje wielkanocne. 

 

 



 

Wiosenne kwiaty. 

Zdrowie i higiena. 

Dbamy o nasze bezpieczeństwo. 

 

 

Dni książki. 

Zawody naszych rodziców. 

Dzień Matki. 

 

 

Dzień Dziecka. 

Dni sportu. 

Moje wakacje. 

Przypomnienie o bezpieczeństwie podczas wakacji. 

 

Prowadzimy zajęcia :  

Zajęcia biblioteczne 

 Zajęcia plastyczne 



 Zajęcia muzyczne 

 Propagujemy zdrowy styl życia 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas  I – V  uczestniczą w akcji „ Owoce i warzywa 

w szkole „ Szklanka mleka "po uprzedniej zgodzie rodziców. 

 

Uczniowie klas  II – III  mogą uczestniczyć w lekcjach nauki 

pływania po wyrażeniu zgody przez rodziców. Lekcje nauki 

pływania odbywają się na basenie przy ul. Chwiałkowskiego w 

środy po zakończonych zajęciach szkolnych. 

 

 


