
Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Szkół w Otyniu 

 

ŚWIETLICA  SZKOLNA 

 

1. W  szkole  działa  świetlica. 

2. Zajęcia  świetlicowe  organizowane  są  dla  wszystkich  dzieci, które  muszą  dłużej  

przebywać w  szkole  ze  względu  na  czas  pracy  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  

dowożenie  do  szkoły. 

3. Czas  pracy  świetlicy  ustalany jest na każdy rok szkolny w zależności od potrzeb 

rodziców i organizacji pracy szkoły 

4. Świetlica  prowadzi  pozalekcyjne  formy  pracy  wychowawczo – opiekuńczej oraz 

opiekę nad dziećmi oczekującymi na autobus. 

5. Liczba  uczniów  w  grupie  wychowawczej  nie  powinna  przekraczać  25  osób. 

6. Nauczyciel  świetlicy  współpracuje  z  nauczycielami  i  wychowawcami  klas  w  

zakresie  pomocy  w  kompensowaniu  braków  dydaktycznych  oraz  pedagogiem  

szkolnym,  otaczając  opieką  dzieci  z  rodzin  niewydolnych  wychowawczo. 

7. Nadzór  pedagogiczny  nad  pracą  świetlicy  sprawuje  dyrektor  lub  zastępca  dyrektora  

szkoły. 

8. Zajęcia  świetlicowe  mogą  być  organizowane  w czasie  ferii  zimowych  i  podczas  

rekolekcji  wielkopostnych, oraz innych dni wskazanych przez Dyrektora szkoły. 

9. W świetlicy organizowane jest żywienie i dożywianie.                                                                                        

10. Pracownikami  świetlicy są: 

  nauczyciele  świetlicy. 

11.  Nauczyciele świetlicy odpowiadają  za: 

- całokształt  pracy  wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w  świetlicy; 

- wyposażenie  świetlicy; 

- opracowanie  rocznego  planu  świetlicy  i  planu  godzin  pracy; 

- prowadzenie  dokumentacji  świetlicy  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  prawnymi; 

- dbanie  o  aktualny  wystrój  świetlicy; 

- branie  udziału  w  pracy  zespołu:  wychowawczego 

- współpracę  z  nauczycielami  przedmiotów  i  wychowawcami  w  zakresie  pomocy                       

w  kompensowaniu  braków  dydaktycznych; 

- współpracę  z  pedagogiem  szkolnym,  opiekunem  społecznym; otaczanie  opieką  

dzieci  zaniedbanych  wychowawczo,  z  rodzin  niepełnych,  wielodzietnych  oraz  

innych  wymagających szczególnej  opieki; 

- współpracę  z  rodzicami; 

- uzgadnianie  z  przełożonymi  potrzeb  materialnych  świetlicy, 

- jest członkiem zespołu ustalającego jadłospis dla stołówki szkolnej, 

- wykonywanie, zgodnie ze swoimi kompetencjami,  innych prac zleconych przez 

dyrektora szkoły. 

11. Dokumentacja świetlicy: 

- roczny  plan  pracy  świetlicy   

- regulamin  świetlicy, 

- dzienniki  zajęć 

- zeszyt dowożonych uczniów,     

- ramowy  rozkład  dnia. 

 

 

 

 



REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. 

 

 

1. Za stan stołówki odpowiadają Dyrektor szkoły i nauczyciele świetlicy. 

2. Stołówka szkolna jest czynna w trakcie przerw obiadowych po piątej, szóstej i siódmej 

lekcji. 

3. Do stołówki wchodzą tylko osoby korzystające z posiłków. 

4. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada nauczyciel świetlicy. 

5. Każdy uczeń korzystający ze stołówki odpowiada za ład i porządek. 

6. Uczniowie mają obowiązek zabezpieczania osobistych rzeczy (plecaki, kurtki). Szkoła 

nie odpowiada za przedmioty pozostawione przed jadalnią. 

7. Posiłki wydawane są tylko w obecności wychowawcy świetlicy. 

8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać wychowawcy 

świetlicy. 

9. Uczniowie ustawiają się przy okienku, gdzie wydawane są posiłki. 

10. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa. 

11. Po odebraniu obiadu z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób  

  przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad   

  kultury. 

12. Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka. 

13. Zabrania się przebywania na terenie stołówki osobom niekorzystającym z posiłków. 

 

 

 


