
Załącznik nr 9 

Regulamin Świetlicy Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie 

1. Świetlica jest miejscem, w którym mogą przebywać uczniowie Zespołu Szkół, na przerwach, w 

oczekiwaniu na lekcje, na „okienkach’’ oraz po zajęciach lekcyjnych. 

2. Podczas przebywania w świetlicy należy przestrzegać zasad kultury osobistej, w tym szczególnie: 

 nie przeszkadzać swoim zachowaniem innym osobom przebywającym w świetlicy, 

 wsuwać po sobie krzesła 

 porządkować po sobie miejsce pracy, wyrzucać śmieci do koszy,  

 nie używać słów wulgarnych i obraźliwych. 

3. W świetlicy uczniowie mogą spędzać czas wolny w dogodny dla siebie sposób, w tym między 

innymi: 

 uczyć się i odrabiać zadania domowe, 

 rozmawiać, 

 czytać(do dyspozycji są gazety oraz czasopisma), 

 rysować, malować (w świetlicy ,można wypożyczyć potrzebne do tego przybory), 

 grać (do dyspozycji jest m. in. pianino, akordeon), 

 słuchać programów radiowych, muzyki, 

 oglądać programy i filmy ( do dyspozycji są: DVD i video), 

4. Świetlica jest szkolnym centrum zajęć pozalekcyjnych. Mogą odbywa się w niej różnego rodzaju 

imprezy (np. z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, Mikołajek, Wigilii klasowych, Walentynek, dnia 

kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny), konkursy, olimpiady wiedzy, spotkania, egzaminy, oraz spotkania 

młodzieży skupionej w kołach zainteresowań. 

5.Część zajęć wymienionych w punkcie 4, może być przeznaczona tylko dla określonych osób (np. 

tylko dla uczniów piszących egzamin lub dla kilku wybranych klas, dla których przeznaczone są 

zajęcia). Świetlica jest wtedy zamknięta dla pozostałych. 

6. Wychowawca świetlicy chętnie przyjmuje różne inicjatywy młodzieży i pomaga uczniom w 

realizacji różnych pomysłów i projektów (np. organizacji jakiejś akcji, imprezy, koncertu, wieczorku 

autorskiego) oraz, w miarę swoich możliwości, pomaga rozwiązywać różne problemy 9np. odpowiada 

na pytania dotyczące funkcjonowania szkoły, pomaga w odrabianiu prac domowych). 

7. W świetlicy można wypożyczać różne rzeczy artykuły piśmiennicze, biurowe, sprzęt audiowizualny 

i nagłaśniający, instrumenty muzyczne, elementy dekoracji), 

8. Godziny pracy świetlicy, są wywieszone w widocznym miejscu obok wejścia do świetlicy szkolnej, 

oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach szkolnych, 

9. Z początkiem roku szkolnego wychowawca świetlicy informuje klasy pierwsze o formach zajęć w 

świetlicy. 

 


