
Regulamin świetlicy 

w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek 

 im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju 

 

§ 1 

Wstęp 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Działa na podstawie § 35 Statutu 

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w 

Jastrzębiu-Zdroju oraz na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 25 Ustawy Prawo 

Oświatowe z  dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zmianami). 

2. Świetlica ma nazwę Oratorium i tak jest dalej nazywana w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Oratorium realizuje cele i zadania statutowe szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem działań wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych 

przyjętych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

4. Wszystkie zajęcia prowadzone w Oratorium mają na celu tworzenie 

środowiska rodzinnego, charakterystycznego dla systemu wychowawczego 

św. Jana Bosko, w którym każdy uczeń może uzyskać wsparcie na drodze 

rozwoju.  

§ 2 

Zadania Oratorium 

1. Zajęcia w Oratorium dają uczniom możliwość: 

1) Spędzenia czasu wolnego w środowisku przyjaznym.  

2) Odpoczynku po lekcjach w środowisku bezpiecznym i życzliwym.  

3) Uzyskania pomocy ze strony wychowawcy w różnych sytuacjach. 

4) Uzyskania pomocy w nauce. 

5) Rozpoznawania i rozwijania swoich zainteresowań. 

6) Rozwijania i prezentowania swoich pasji. 

7) Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu. 

8) Budowania relacji i  uczenia się współpracy  w grupie rówieśniczej. 

9) Uczenia się samodzielności i odpowiedzialności. 

 

§ 3 

Organizacja pracy Oratorium 



1. Oratorium zwyczajnie funkcjonuje w dniach nauki, w godzinach 6.50 – 7.50 i 

11.30-16.15.   

W sytuacji uzasadnionej realizacją celów godziny funkcjonowania oratorium 

mogę ulec zmianie. 

2. Zajęcia zwyczajnie odbywają się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 

Gdy zajdzie potrzeba, zajęciach mogą być prowadzone w innych 

pomieszczeniach szkoły. 

3. Za  organizację i realizację zajęć w Oratorium odpowiada nauczyciel – 

wychowawca świetlicy. W realizacji zadań szczególnych wspomagają go inni 

nauczyciele szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Zajęcia w Oratorium mogą prowadzić także woluntariusze (np. rodzice 

uczniów, absolwenci, przyjaciele szkoły) po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Oratorium jest otwarte także dla absolwentów szkoły, którzy uzyskają 

akceptację dyrektora. 

6. Liczba uczniów na zajęciach w Oratorium nie może przekroczyć 25. Jeśli 

danego dnia korzysta z zajęć większa liczba uczniów objętych tygodniową 

opieką świetlicową, dyrektor szkoły zapewnia na zajęciach obecność drugiego 

nauczyciela.  

7. Zwyczajnie udział w zajęciach jest dla uczniów bezpłatny. Wyjątkiem mogą 

być zajęcia organizowane przez Oratorium z udziałem osób spoza szkoły. 

§ 4 

Obowiązki  uczestników  zajęć w oratorium. 

1. Wszyscy uczniowie i absolwenci uczestniczący w zajęciach Oratorium są 

zobowiązani do: 

1) Zachowania zasad bezpieczeństwa. 

2) Kulturalnego zachowania. 

3) Aktywnego uczestniczenia w zajęciach. 

4) Przestrzegania zasad współpracy w grupie. 

5) Poszanowania sprzętów i wyposażenia Oratorium. 

6) Respektowania poleceń wychowawcy. 

2. Wobec uczniów uczestniczących w zajęciach Oratorium i nie 

przestrzegających zasad z punktu 1 i punktu 2, zastosowanie mają § 48 

Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu- 

Zdroju. 

3. Wobec absolwentów uczestniczących w zajęciach Oratorium i nie 

przestrzegających zasad z punktu 1 i punktu 2, może być wprowadzony 

częściowy lub całkowity zakaz uczestnictwa w zajęciach Oratorium.  



O wprowadzeniu częściowego zakazu decyduje wychowawca świetlicy,  

o całkowitym zakazie- dyrektor szkoły. 

 

§ 5 

Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii 

 

1. Uczeń przed przyjściem na świetlicę zobowiązany jest do umycia rąk. 

2. Na terenie świetlicy znajduje się środek do dezynfekcji rąk i instrukcja 

dezynfekcji rąk. 

3. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem opiekuna grupy. 

4. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Zaleca się, by uczniowie przy jednym stoliku pracowali w grupach klasowych. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r. 


