REGULAMIN ŚWIETLICY
Świetlica szkolna spełnia ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły.
Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach. W świetlicy
zadania realizowane są wg rocznego planu zajęć wychowawczych i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego
w oparciu o roczny plan pracy szkoły. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły.
Cele i zadania świetlicy:
Celem świetlicy szkolnej jest:
- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej zarówno przed zajęciami, jak
lekcyjnych

i po zajęciach

Zadania świetlicy:
- wspieranie i pomoc w odrabianiu prac domowych
- organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu w celu prawidłowego
rozwoju fizycznego i psychicznego.
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
- dbałość o poszanowanie podmiotowości każdego dziecka.
- doskonalenie kultury osobistej, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
- rozbudzanie gotowości do nauki i podejmowania przez dzieci wysiłku intelektualnego.
- uczenie zasad i norm społecznych.
- wyrabianie odpowiednich postaw społecznych, kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka bez względu
na jego przynależność wyznaniową czy pochodzenie.
- rozbudzanie i rozwijanie dyspozycji do przeżywania świąt narodowych, kościelnych i okolicznościowych,
- współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, środowiskiem szkolnym oraz instytucjami społecznymi.
Założenia organizacyjne.
• Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą w dni pracy szkoły w godzinach 7.20 – 16.30.
• Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie wniosku, który wypełniają rodzice
i składają do wyznaczonego terminu.
• Do świetlicy przyjmowane są:
- dzieci klas I – III, których rodzice pracują
- dzieci dojeżdżające
- dzieci z rodzin niepełnych
- dzieci nieuczęszczające na religię
- dzieci klas I – III, które wymagają opieki szkoły ze względu na wynikłe okoliczności czy zdarzenia.
• Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisję powołaną przez dyrektora
szkoły.
• W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze.
• Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.
• Grupą wychowawczą w miarę możliwości kieruje jeden wychowawca.
Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej:
- Dzieci odbierane są osobiście przez rodziców lub osoby uprawnione, wyznaczone w karcie zapisu.
- Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, które ukończyło 7 lat, musi być potwierdzone przez rodzica
stosownym oświadczeniem.
- Dziecko, wchodząc do świetlicy ,zgłasza swoje przyjście wychowawcy.
- Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawcę o odbiorze dziecka ze świetlicy.
- Czas pobytu i wyjścia dziecka ze świetlicy oraz osoba je odbierająca notowane
są w ,, REJESTRZE RUCHU DZIECI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ’’.
- Osoba niewskazana w karcie zapisu musi mieć stosowne upoważnienie.

- W wyjątkowych sytuacjach losowych, po uprzednim kontakcie telefonicznym z wychowawcą, dziecko może
odebrać osoba wskazana przez rodzica, pisząc odpowiednie oświadczenie z czytelnym podpisem, wychowawca
legitymuje osobę i spisuje jej dane.
- Dziecko odebrane w danym dniu nie może być ponownie przyjęte do świetlicy.
- Rodzic ma obowiązek upoważnić pisemnie odpowiednią osobę do odbioru dziecka, gdy:
a) wie, że się spóźni
b) godziny jego pracy są dłuższe niż godziny funkcjonowania świetlicy.
- O indywidualnych przypadkach związanych z pobytem dziecka w świetlicy lub jego wyjściem ze świetlicy,
po zastosowaniu odpowiednich procedur i przepisów dla danego przypadku decyduje dyrekcja szkoły.
Prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej:
Uczeń ma prawo do:
- opieki wychowawczej
- wsparcia i pomocy w odrabianiu prac domowych
- życzliwego traktowania
- uczestniczenia w zajęciach
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
Uczeń ma obowiązek:
- zgłosić swoje przybycie do świetlicy
- nie wychodzić ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy
- szanować godność osobistą kolegów i koleżanek
- słuchać poleceń wychowawcy
- dbać o mienie świetlicowe
- dbać o ład i porządek w świetlicy
Prawa i obowiązki wychowawcy:
Wychowawca ma prawo do:
- Korzystania z pomocy merytorycznej dyrektora, wychowawcy świetlicy, a także odpowiednich placówek
i instytucji oświatowych
Wychowawca ma obowiązek:
- prowadzić pracę opiekuńczo – wychowawczą
- odpowiadać za jakość i wynik tej pracy
- dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci
- prowadzić stosowną dokumentację
Prawa i obowiązki rodziców:
Rodzic ma prawo do:
- informacji o pobycie dziecka w świetlicy
- kontaktów z wychowawca świetlicy w godzinach jej pracy lub na zebraniach w wyznaczonych dniach
Rodzic ma obowiązek:
- przestrzegania zasad odbierania i przyprowadzania dzieci do świetlicy
- ponoszenia kosztów za zniszczone umyślnie mienie świetlicowe
- przestrzeganie czasu pracy świetlicy
Nagrody, wyróżnienia i kary
- Nagród i wyróżnień udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę na forum grupy w obecności rodziców,
wręczenie drobnego upominku, dyplomu czy wpisanie pochwały do dziennika.
- Karą może być upomnienie, uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami, wychowawca klasy,
zawieszenie w prawach wychowanka świetlicy lub skreślenie z listy.
Procedury dodatkowe:
- W wyjątkowych sytuacjach dzieci z klas I – III niezapisane do świetlicy mogą w niej przebywać tylko wtedy,
gdy liczebność grupy nie przekroczy 25.

- Nagminne nieprzestrzeganie godzin pracy świetlicy bądź zadeklarowanych godzin pobytu dziecka może
skutkować skreśleniem z listy uczestników.
- Nietypowe sytuacje czy zajścia są odnotowywane jako ‘’ notatka służbowa’’.
- O samowolnym oddaleniu się wychowanka ze świetlicy natychmiast zostają powiadomieni rodzice i dyrektor
szkoły.
- Rodzice mają prawo tworzyć Radę Rodziców spośród wybranych przez siebie osób.
- Rodzice mogą wspierać pracę świetlicy poprzez dobrowolne składki lub drobne darowizny rzeczowe.

