
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 
 

§1 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60 

z późn. zm.). 

3. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 
 

§2 
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej    

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze 
szczególnym uwzględnieniem treści i działao wychowawczo-opiekuoczych przyjętych w planie pracy 
oraz w programie wychowawczym szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o 
koncepcję pracy szkoły.  

 
§3 

Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy 
1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad młodzieżą przebywającą w  pomieszczeniu świetlicy.  
2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeostwa i komfortu psychicznego.  
3. Stworzenie dogodnych warunków do odrobienia lekcji i nauki własnej.  
4. Zapewnienie uczniom atrakcyjnych form spędzania czasu w świetlicy poprzez organizowanie zajęd 

plastycznych rozwijających uzdolnienia,  zainteresowania twórcze i wrażliwości estetyczną. 
5. Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego funkcjonowania – wdrażanie do zgodnego 

współżycia w grupie rówieśniczej, kulturalnego zachowania, kształtowanie empatii, umiejętności 
współpracy, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów. 

6. Organizowanie działao na rzecz profilaktyki zdrowotnej i propagowania zdrowego stylu życia. 
7. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych.  
8. Dbałośd o estetykę świetlicy i stan sprzętu, będącego na wyposażeniu świetlicy.  
9. Koordynowanie działalności kółek zainteresowao na terenie szkoły. 
10. Systematyczne prowadzenie dokumentacji nauczyciela-wychowawcy świetlicy.  
 

§4 
 

Regulamin świetlicy szkolnej 
1. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki od godzin porannych do popołudniowych.  
2. Ze świetlicy mogą korzystad wszyscy uczniowie szkoły.  
3. Wszyscy uczniowie, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne, mają wolną  godzinę lub gdy nauczyciel jest 

nieobecny mają obowiązek przyjśd do świetlicy.  
4. Uczniowie przebywają w świetlicy wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy lub wyznaczonego 

nauczyciela dyżurującego. 
5. Uczniowie mają obowiązek respektowad polecenia wychowawcy świetlicy.  
6. W świetlicy obowiązuje cisza i zasady kulturalnego zachowania.  
7. Uczniowie zobowiązani są zachowad w pomieszczeniu świetlicy ład i porządek. 
8. Korzystający ze świetlicy zobowiązani są do dbałości o wszystkie przedmioty znajdujące się w sali.  
9. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i innych materiałów znajdujących się w świetlicy, uczeo ponosi 

odpowiedzialnośd materialną.  
10. W świetlicy obowiązują przepisy BHP, p/poż. i sanitarno-higieniczne.  
 

§ 5 
Postanowienia koocowe 



 2 

1. Regulamin zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Regulamin Świetlicy szkolnej w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 30.08.2019 

i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 

 


