Regulamin świetlicy szkolnej
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W szkole działa świetlica, której organizację i funkcjonowanie określa rozporządzenie MEN z dnia
21 lutego 1994 roku.
2. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego i przeznaczona jest dla uczniów
nauczania zintegrowanego, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców oraz dla uczniów klas starszych w wypadku skomplikowanej sytuacji rodzinnej.
3. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w
planie pracy oraz programie wychowawczym szkoły.
4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć
opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
5. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki i wychowanie,
rozwój ich zainteresowań, uzdolnień, realizacja potrzeby kontaktów społecznych.
6. Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujmuje się odpowiednio w planie
finansowym szkoły.
§2
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania, stworzenie
warunków umożliwiających wszechstronny rozwój ich osobowości oraz zaspokojenie potrzeby kontaktów
społecznych.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej
pracy umysłowej.
3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniu świetlicy, na sali
gimnastycznej, na boisku szkolnym.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć ukierunkowanych
na realizację tego celu.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w celu
wspólnego rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych oraz w zakresie kompensowania
braków dydaktycznych.
7. Upowszechnianie zasad kultury osobistej i zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i dbałości o
zachowanie zdrowia.
8. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.

§3
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY
1. Świetlica posiada stałe pomieszczenia w szkole (osobne dla uczniów klas „0”, dla klasy Isześciolatków oraz dla pozostałych dzieci nauczania zintegrowanego klas I-III).
2. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie
zajęć oraz organizację wolnego czasu dziecka, a zwłaszcza:







sprzęt audiowizualny,
komputery,
książki i gry towarzyskie i dydaktyczne,
przybory i materiały do zajęć plastycznych,
zabawki,
przybory do zajęć sportowo-ruchowych.
§4

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
Czas pracy świetlicy obejmuje godziny od 7.00 do 17.00.
Zajęcia prowadzone są w toku dwuzmianowym.
Świetlica prowadzi zajęcia w czterech grupach wychowawczych.
Grupa wychowawcza – nie większa niż 25 osób składa się ze stałych uczestników świetlicy i posiada
swego wychowawcę.
5. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.
6. Dzieci uczęszczające do świetlicy biorą udział w zorganizowanych zajęciach zgodnie z planem
opiekuńczym i dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
7. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz zróżnicowane potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i
społeczne uczniów, zajęcia świetlicowe organizowane są w osobnych salach:
1.
2.
3.
4.




dla klas „0” i klasy I sześciolatków
dla pozostałych uczniów klas I-III

1. Treści i czas zajęć świetlicowych dostosowane są do możliwości rozwojowych, w tym
percepcyjnych uczniów klas 0 – III
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców i
opiekunów.
3. Dzieci wychodzą ze świetlicy do domu tylko pod opieką osób dorosłych lub na podstawie pisemnego
oświadczenia rodziców, zawartego w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. W przypadku, gdy opiekun dziecka zadecyduje, że w danym dniu dziecko ma powrócić samo do
domu, choć z karty zgłoszenia wynika, że nie powinno samo opuszczać świetlicy – dziecko musi
przedstawić wychowawcy odpowiednią informację na piśmie z datą i podpisem opiekuna.
5. Świetlica sprawuje również opiekę nad uczniami klas I-III, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii
organizowanej w szkole, umieszczone „w środku” rozkładu zajęć.
6. Świetlica zapewnia też opiekę uczniom w przypadku nieobecności nauczyciela w sytuacji
niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
7. Świetlica pełni funkcje opiekuńcze i kontrolne nad żywieniem dzieci. Obiady wydawane są w
godzinach :




Dla klas „0” o godz. 10.45
Dla klas I-III o godz. 11.30
Dla klas IV-VI o godz.12.30

1. Obiady bezpłatne przyznawane są na podstawie oświadczeń rodziców o zarobkach i opinii pedagoga
szkolnego po konsultacji Komisji Kwalifikacyjnej.
2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, dyrektor
szkoły lub zastępca dyrektora.
3. Obiady bezpłatne finansowane są przez Urząd Miasta, MOPS, Radę Rodziców, Radę Dzielnicy i
innych sponsorów.
4. Odpisy za obiady w przypadku nieobecności dziecka w szkole można uzyskać pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia tej nieobecności w sekretariacie szkoły.
5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są również podczas rekolekcji wielkopostnych.
§5
WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY
Prawa uczestników świetlicy:
1. Korzystanie z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w
nauce.
2. Rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystanie z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i audiowizualnego.
4. Zgłaszanie pomysłów zajęć i ich tematów.
5. Prawo do opieki, życzliwego i równego traktowania.
Obowiązki uczestników świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.

Nienaganne i należyte zachowanie w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
Zachowanie nie kolidujące z potrzebami innych uczestników (zarówno w zabawie, jak i w nauce).
Słuchanie i wykonywanie poleceń wychowawców świetlicy.
Dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy i ponoszenie odpowiedzialności.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub
częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów
regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników
świetlicy.
§6
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY
1. Zespół wychowawczy świetlicy składa się z nauczycieli – wychowawców realizujących zadania
świetlicy skorelowane z planem wychowawczym szkoły.
2. Do zadań zespołu wychowawczego świetlicy należy:




inicjowanie różnych form działalności świetlicy,
współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
współpraca z nauczycielami szkoły przy dokonywaniu analizy i oceny sytuacji rodzinnej i
wychowawczej uczestników świetlicy.

1. Wychowawcy odpowiadają za:





Całokształt pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy
Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy
Prowadzą dokumentację świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi
Dbają o estetyczny wygląd świetlicy i stołówki szkolnej








Biorą udział w pracy zespołów: wychowawczego i samokształceniowego
Współpracują z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w
kompensowaniu braków dydaktycznych
Współpracują z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym, otaczają opieką dzieci zaniedbane
wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki
Współpracują z rodzicami
Uzgadniają z dyrektorem szkoły potrzeby materialne świetlicy
Pełnią opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej w trakcie dwóch przerw obiadowych.

1. Wychowawca sprawuje opiekę nad dzieckiem uczestnikiem świetlicy do momentu odebrania go
przez osobę upoważnioną. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, wychowawcy
kontaktują się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia
przyczyn jego nieodebrania. Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbali obowiązek odebrania
dziecka o wskazanej godzinie, wychowawcy świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły
skreślają dziecko z listy uczestników świetlicy.
2. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zabawki i inne rzeczy (w tym komórki,
tablety, konsole do gier, itp.) przyniesione przez dziecko z domu, a pozostawione w świetlicy.
3. Wychowawcy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej
działalności.
§7
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
Dokumentację świetlicy stanowi:







Roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy
e-dziennik
Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy
Regulamin świetlicy
Ramowy rozkład dnia
Zeszyt obecności na obiadach.

