
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

  Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

       Z celu ogólnego wynikają szczegółowe zadania świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach. 

2. Organizowanie nauki zespołowej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 

i udzielanie  indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania 

u wychowanków właściwej postawy społeczno -moralnej (odpowiednie zachowanie 

się w szkole, w domu i środowisku lokalnym). 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu. 

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

II. Założenia organizacyjne 

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki 

domowej, uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, którzy wyrażą taką wolę. 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy 

z powodu nieobecności nauczyciela. 

III. Warunki korzystania ze świetlicy: 

Wychowankowie powinni: 

1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach. 

2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. 

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

IV. Nagrody i kary wobec wychowanków: 

1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy. 

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 



 

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Wszyscy uczniowie znajdujący się na terenie szkoły przed lub po lekcjach 

mają obowiązek przebywać na świetlicy szkolnej. 

2. Na świetlicy obowiązuje zakaz noszenia kurtek oraz przebywania 

w niezmienionym obuwiu. 

3. Każdy uczeń dba o zachowanie czystości i estetykę pomieszczeń. 

4. Szanujemy sprzęt, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne znajdujące się na 

świetlicy szkolnej. 

5. Bez zgody nauczyciela uczniowie nie wychodzą ze świetlicy. 

6. Bez zgody nauczyciela uczniowie nie biorą samodzielnie gier, materiałów, 

pomocy dydaktycznych, nie uruchamiają komputerów i sprzętu RTV. 

7. Każdy uczeń na świetlicy odrabia zadania domowe, uczy się samodzielnie lub 

z pomocą (nauczyciela, koleżanki, kolegi). 

8. Wszyscy nawzajem się szanują, zarówno w relacjach nauczyciel – uczeń, jak 

i uczeń – uczeń. 

9. Korzystając ze sprzętu komputerowego uczeń stosuje się do „Regulaminu 

korzystania z komputerów”. 

10. Na świetlicy obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i filmików 

(telefonami, aparatami i innym sprzętem). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin korzystania z komputerów 

 
§ 1. Prawo korzystania. 

1. Prawo korzystania z komputerów przysługuje każdemu uczniowi Zespołu 

Szkół w Ustroniu Morskim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Udostępnienie komputera poprzedzone jest wpisaniem się użytkownika do 

zeszytu odwiedzin, wskazaniem przez opiekuna stanowiska komputerowego 

i wpisaniem przez niego nazwy użytkownika i hasła. 

3. Z Internetu można korzystać nie dłużej niż 45 minut. Z programów Microsoft 

Office (Word, Excell, Power Point itp.) do 1 godziny dziennie. W przypadku większej 

grupy oczekujących, czas ten może zostać skrócony przez dyżurującego opiekuna. 

4. Poszukiwania użytkownik prowadzi samodzielnie. Opiekunowie udzielają 

pomocy w wyszukiwaniu informacji za pośrednictwem Internetu oraz w korzystaniu 

z programów użytkowych. 

5. Opiekunowie mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez 

użytkownika przy komputerze. 

6. Korzystający z komputerów i Internetu zobowiązani są do pozostawienia  

w sztni odzieży wierzchniej. 

7. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy. 

 

 

§ 2. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych. 

1. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych jest dozwolone do celów 

edukacyjnych i dydaktycznych. 

2. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika plików własnych na 

dysku komputera bez zgody opiekuna. Opiekun wskazuje folder, w którym 

użytkownik może zapisać swoje pliki. Samowolnie zapisane przez użytkownika pliki 

zostaną usunięte. 

 

 



§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu i programów 

użytkowych. 

Użytkownikowi zabrania się: 

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji 

oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera. 

2. Kopiowania oprogramowania zainstalowanego na komputerze 

i wykorzystywania go do własnych potrzeb. 

3. Uruchamiania/instalowania prywatnych gier , płyt, nośników bez zezwolenia 

opiekuna. 

4. Wykorzystywania Internetu do: 

a) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie 

uznanych za obsceniczne lub obraźliwe; 

b) wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych; 

c) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców; 

d) prowadzenie działalności komercyjnej; 

e) uruchamiania gier internetowych bez zgody nauczyciela; 

f) korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy. 

5. Spożywania posiłków, słodyczy, napojów przy stanowisku komputerowym. 

 

§ 4. Odpowiedzialność użytkowników. 

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego 

spowodowane lub nadużycia. 

2. Opiekun może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że 

wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie. 

3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na 

stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów. 


