
Świetlica  szkolna stanowi integralną część placówki, będącą 

miejscem  przyjaznym dziecku. Funkcjonuje  od poniedziałku do piątku w 

godzinach 6:30- 17:00. 

Przeznaczona jest dla dzieci  rodziców pracujących, w godzinach ich pracy. 

Podstawą jej działalności jest Statut Szkoły oraz Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

  

Świetlica spełniając swoją funkcje opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i 

uzdolnienia dzieci  . W trakcie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach 

dydaktycznych, czytelniczych, technicznych, plastycznych, ruchowych, 

muzycznych . Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie 

i kształtowały umiejętność współpracy. Mają one za zadanie nie tylko chronić dzieci 

przed nudą, ale też wspomagać ich  rozwój intelektualny, psychiczny, fizyczny i 

emocjonalny. 

Organizowane zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, którego 

tematyka usystematyzowana jest według pór roku, świat okolicznościowych oraz 

istotnych wydarzeń. 

 

Świetlica cyklicznie organizuje kiermasze prac i wyrobów plastycznych dzieci, z 

których fundusze przeznaczane są na cele charytatywne lub na zakup materiałów 

plastycznych.  

  

KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY: 

1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych 

zajęciach. 

2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie. 

3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy. 

4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową. 



5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych. 

6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam. 

7. Biorę aktywny udział w zajęciach. 

8. Staram się cicho pracować i bawić. 

9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej 

wykonać. 

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć. 

11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie. 

12. Dbam o porządek w sali. 

13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie. 

14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy. 

15. Szanuję cudzą i swoją własność. 

16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy. 

17. Dbam o higienę osobistą. 

18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska, 

19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku. 

20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubranie wierzchnie. 

 
 


