REGULAMIN ŚWIETLICY

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest ustawa o systemie oświaty
(Dz. U. 2004 Nr 256, poz.2572 ze zm. ) oraz rozporządzenie w sprawie ramowych statutów
szkół.
W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczoopiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki
w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

I
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji, rozwijanie uzdolnień wychowanków.
2. Do zadań świetlicy należy:
- organizowanie

pomocy

w

nauce,

tworzenie

warunków

do

nauki

własnej,

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
- kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
oraz instytucjami społecznymi,
- zapewnienie możliwości spożywania posiłków (obiad, drugie śniadanie).

II
ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25 uczniów.
3. Jednostka

zajęć

w

grupie

wychowawczej

psychofizycznych dzieci.
1

jest

dostosowana

do

możliwości

4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w szkole.
5. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30-8.30 i 12.00 -16.00.
6. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.
7. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej
świetlicy.
8. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca jeden posiłek dziennie (obiad).
9. Przerwy obiadowe I 12.00-12.15 ; II 13.00-13.10.
10. Podczas wydawania i spożywania posiłków należy zachować spokój, a po skończonym
posiłku zwrócić talerze.

III
WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klasy O, klas I – III, w tym
w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych
i wychowawczo zaniedbanych.
2. W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV – VI.
3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – Karta zgłoszenia dziecka
do świetlicy szkolnej.
4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy składać najpóźniej do 5 września
każdego roku.
5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, kierownik świetlicy,
nauczyciele-wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
6. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest
obowiązkowe – Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane załącznik nr 1.

IV
PRAWA UCZESTNIKA ŚWIETLICY
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,
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- wpływu na planowanie pracy w świetlicy,
- dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej,
- życzliwego traktowania,
- swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań,
- ciepłej i życzliwej atmosfery,
- poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

V
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
- systematycznego udziału w zajęciach,
- nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą
zwolnić się z zajęć świetlicowych, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców/prawnych
opiekunów,
- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
- dbania o porządek i wystrój świetlicy,
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
- kulturalnego zachowania się zarówno w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie
pobytu w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy,
- zmiany obuwia,
- zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,
- przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
2. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych
urządzeń technicznych.
3. Za zaginione telefony, MP3, MP4 oraz inne urządzenia techniczne, wartościowe
przedmioty świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
4. W świetlicy mówimy półgłosem, przemieszczamy się w sposób przemyślany, zwracając
uwagę na inne osoby;
5. Uczymy się samodzielnie pracować. Starannie i samodzielnie odrabiamy zadania
domowe;
6. Jesteśmy uprzejmi dla wszystkich. Na co dzień stosujemy słowa:
- dzień dobry
- do widzenia
- przepraszam
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- dziękuję;

VI
NAGRODY I WYRÓZNIENIA
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana opiekunom.

VII
KARY
1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich dzieci.
2. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o złym zachowaniu (w kontakcie
bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VIII
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy z rodzicami).
2. Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.
4. Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

IX
ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY
1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców/ prawnych opiekunów
lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Dane osób oraz numery dowodów
osobistych są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
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2. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu,(dzieci, które ukończyły
7 lat życia) rodzice zobowiązani są wypełnić stosowne oświadczenie umieszczone
w Karcie.
3. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, szkolnych (dzieci, które nie ukończyły 7 lat) mogą
być odbierane ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów, osoby dorosłe, starsze
rodzeństwo (powyżej 10 roku życia) upoważnione pisemnie. Osoba odbierająca ucznia
jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka
w świetlicy oraz odbioru do godziny 16.00. Po godzinie 16.00 rodzice ponoszą
odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu
z jego rodzicami / prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.
6. Dzieci samodzielnie uczęszczające do szkoły, a zapisane do świetlicy szkolnej, mają
obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy zaraz po przyjściu do szkoły.
7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
- samodzielnego wyjścia dziecka do domu (dziecko, które ukończyło 7 lat)
- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic / prawny opiekun, a niezgłoszone
w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”
8. W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć: zajęcia plastyczno-techniczne,
zajęcia rozwijające inwencję twórczą dzieci, zajęcia ruchowe, warsztaty zdobnictwa
bibułkowego, zajęcia teatralne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia z zakresu żywego
słowa, pomoc w odrabianiu prac domowych.

X
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy.
2. Okresowy plan pracy grup świetlicowych.
3. Dziennik zajęć.
4. Rejestr obecności.
5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
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Sporządził:

Zatwierdził:

……………..………

……………………
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REGULAMIN
K O R Z Y S TA N I A

ZE

ŚWIETLICY

Ś wietlica jest czynna w godzinach 7.00- 8.30 i 12.00-16.00.
W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
L ubimy porządek i czystość.
I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
C hcemy chętnie pełnić dyżury.
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
J esteśmy kulturalni.
A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
D bamy o piękny język polski.
O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej
korzystają było dobrze.
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