
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. gen. B. Prugara - Ketlinga  

w Sanoku 
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§ 1 

      1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku.  

      2.  Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki   

     wychowawczej oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.  

      3.  Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 

      4.  Korzystanie z posiłków  jest odpłatne wg odrębnych przepisów. 

 

§ 2 

      1. Uczeń przyjęty przez komisję kwalifikacyjną do świetlicy ma prawo do: 

- korzystania z urządzeń świetlicy ( gry i zabawy stolikowe, urządzenia 

audiowizualne, pomoce do zajęć sportowych ), 

- odrabiania prac domowych oraz korzystania z pomocy nauczyciela 

pracującego w świetlicy, 

- uczestnictwa we wszystkich formach zajęć wychowawczych organizowanych 

przez nauczycieli pracujących w świetlicy, 

- przynależności do samorządu dziecięcego oraz pełnienia w nim funkcji, 

- zwracania się o pomoc w rozstrzyganiu konfliktów w zespole dziecięcym  

do wychowawcy lub do prowadzącego zajęcia. 

2. Uczeń uczęszczający do świetlicy ma obowiązek: 

- uiszczać opłaty za posiłki spożywane w stołówce świetlicowej   

w wyznaczonym terminie, 

- wykonywać polecenia kierownika świetlicy i nauczycieli prowadzących 

zajęcia wychowawcze i stosować się do ogólnych zasad organizacyjnych życia 

w zespole dziecięcym, 

- na opuszczenie pomieszczeń świetlicy lub obiektów, w których organizowane 

są zajęcia, uczeń musi uzyskać pozwolenie wychowawcy, 

- każdy uczeń korzystający z urządzeń świetlicy ma obowiązek poszanowania 

tych urządzeń ( mebli, gier, książek, czasopism, środków audiowizualnych 

itd.),: za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice sprawcy zniszczeń, 

- uczeń zobowiązany jest do kulturalnego i wzorowego zachowania w stosunku 

do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
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§ 3 

 

       1.  Za zachowanie na terenie świetlicy uczniowie mogą być nagradzani lub karani. 

       2.  Rodzaje nagród: 

- pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę, 

- pochwała udzielona w obecności grupy dziecięcej, 

- wpis nazwiska do książki pamiątkowej, 

- dyplom lub breloczek pamiątkowy, 

- nagroda rzeczowa, 

- list pochwalny do rodziców, 

- wyróżnienie na apelu szkolnym. 

       3.  Rodzaje kar: 

- upomnienie indywidualne, 

- upomnienie wobec grupy, 

- nagana umieszczona na tablicy znajdującej się w świetlicy, 

- nagana dyrektora szkoły, 

- skreślenie z listy uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. 

        

 

 
 
 


