REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.
I.
PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156
z późn. zm.)
2. Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz.1379 z późn.
zm.)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624,
z późn. zm.)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.
69 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204 z późn. zm.)
6. Statut szkoły, szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
II.
III. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY.
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
i wypoczynku oraz eliminowaniu niewłaściwych zachowań występujących wśród
dzieci.
3. Zadania świetlicy (wychowawców).
− organizowanie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych,
− organizowanie pomocy w nauce (zajęcia, wyrównawcze, odrabianie lekcji),
tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dzieci do samodzielnej
pracy umysłowej,
− organizowanie zajęć tematycznych uwzględniających zainteresowania dzieci,
rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów,
− organizowanie gier i zabaw sportowych lub ruchowych,
− kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie i środowisko
naturalne,
− kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i współżycia w grupie,
− rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej u wychowanków,
− pomoc organizacyjna przy pracy stołówki,
− współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy,
− dbanie o bazę dydaktyczną świetlicy i systematyczne jej wzbogacanie oraz
materialna odpowiedzialność za powierzone pomoce do zajęć i sprzęt
sportowy,
− wypełnianie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
IV. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.
1. Świetlica jest bezpłatna. Rodzice mogą dofinansowywać świetlicę w formie
darowizn.
2. Świetlica szkolna jest czynna codziennie w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne w szkole w godzinach 7.00-16.00. Organizuje również zajęcia
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opiekuńcze podczas rekolekcji i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych
w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
Czas i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb wychowanków i ich
rodziców.
Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka ze świetlicy najpóźniej o godzinie
16.00
Świetlica organizuje zajęcia tematyczne i wyrównawcze w grupach
wychowawczych.
Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
Wychowawcy świetlicy prowadzą dzienny rejestr frekwencji uczniów
zgłaszających się do świetlicy.
Zajęcia tematyczne w grupie dostosowane są do możliwości psychofizycznych
dzieci.
Świetlica organizuje imprezy szkolne i świetlicowe oraz poradnictwo dla
rodziców.
W świetlicy zorganizowane są kąciki: czytelniczy, telewizyjno-komputerowy,
wypoczynkowy.
Świetlica realizuje swoje zadania według miesięcznych planów wychowawczych
opracowanych na podstawie rocznego planu pracy świetlicy z uwzględnieniem
programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
Plany pracy są udostępnione dla rodziców na stronie internetowej szkoły oraz na
gazetce informacyjnej świetlicy.
V. UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY.
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I-VII i gimnazjum w
szczególności dzieci rodziców pracujących, uczniowie dojeżdżający do szkoły i
uczniowie z rodzin zaniedbanych wychowawczo.
Przyjęcia ucznia do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
Do świetlicy przyjmuje się ucznia: na prośbę rodzica, wychowawcy lub na własną
prośbę ucznia.
Uczniowie korzystają w zależności od potrzeby ze wszystkich zajęć
świetlicowych lub tylko wybranych.
Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej
okazjonalnie np. nie uczestniczą w zajęciach religii, wychowania fizycznego,
wyjazdach i wycieczkach szkolnych. Uczniowie przebywający w świetlicy
szkolnej zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Świetlicy Szkolnej.
Uczniów korzystających ze świetlicy obowiązuje Kodeks Świetlicy Szkolnej, który
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

VI. PRACOWNICY ŚWIETLICY.
1. W świetlicy szkolnej pracują wychowawcy świetlicy.
2. W świetlicy mogą również pracować nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora
w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zadania świetlicy określają wychowawcy świetlicy po uprzedniej analizie potrzeb
opiekuńczo-wychowawczej szkoły, zebraniu informacji od uczniów, nauczycieli
i rodziców, przeprowadzeniu ankiety oceniającej pracę świetlicy na koniec
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każdego roku szkolnego wśród wychowanków świetlicy ich wychowawców
i rodziców oraz zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
VII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.
Formy współpracy z rodzicami:
− bezpośrednia: codzienny kontakt i rozmowy przy odbiorze dziecka ze świetlicy,
− rozmowy telefoniczne lub korespondencja,
− rozmowy podczas dni otwartych lub zebrań klasowych i szkolnych.
VIII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY.
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczy świetlicy,
2. plan pracy dydaktyczno-wychowawczy,
3. miesięczne plany pracy wychowawców świetlicy,
4. tygodniowy rozkład zajęć,
5. dzienniki wychowawcze (jeden na grupę),
6. karty zgłoszeń do świetlicy,
7. teczki wychowawców,
8. zeszyty obserwacji zachowania uczniów,
9. kronika świetlicy,
10. inna dokumentacja przygotowywana na potrzeby wychowawcy.
IX. Załączniki do regulaminu
Załącznik nr1 - Kodeks Świetlicy Szkolnej
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
Wychowawcy świetlicy:

Dyrektor szkoły:
............................................................

............................................................
............................................................
...........................................................
…………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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Załącznik nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej.

KODEKS ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
2. Uczniowie przychodzący do szkoły o godz. 7.00 do

godz. 7.40 (do czasu

rozpoczęcia dyżuru przez nauczycieli) mają obowiązek przebywać w świetlicy
szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
3. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym nawet krótkotrwałym
oddaleniu się.
4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez
wychowawców. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać
o wyposażenie świetlicy.
5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez
dzieci przedmioty przynoszone z domu oraz za pieniądze uczniów.
6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich
opiekunowie, których dane zostały wpisane do Karty zgłoszenie dziecka do
świetlicy.
7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych
rodzic nie umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeżeli osoba ta ma
pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania

wychowawcę o

odbiorze dziecka ze świetlicy.
9. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie zostało wpisane na
świetlicową listę obecności w danym dniu a pozostaje na terenie szkoły lub boisku
szkolnym przed i po lekcjach.
10. Rozkład zajęć w świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach:
− 11.25 – 13.30 zajęcia opiekuńczo wychowawcze, gry i zabawy stolikowe oraz
tematyczne w małych grupach.
− 13.30 – 14.30 wspólne odrabianie prac domowych.
− 14.30 – 16.00 zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców:
plastyczne, filmowe, turnieje gier, sportowe, czytelnicze i inne.
11. Postępowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania.
12. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do:
− uczestnictwa w zajęciach świetlicowych i uroczystościach organizowanych
w świetlicy oraz możliwości korzystania z pomocy wychowawcy w czasie
odrabiania lekcji
− życzliwego traktowania przez wychowawców,
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− możliwości wyrażania własnych poglądów,
− zapewnienia

przez

wychowawców

bezpieczeństwa

podczas

pobytu

w świetlicy,
− ochrony przed stosowaniem wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej,
13. Uczeń korzystający ze świetlicy jest zobowiązany do:
− przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie,
− dbałości o dobro wspólne, ład i porządek w świetlicy,
− pomocy słabszym i młodszym,
− kulturalnego korzystania ze stołówki szkolnej,
− informowania nauczyciela o każdym wyjściu ze świetlicy,
− ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne postępowanie.
14. Nagrody i wyróżnienia:
− wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
− pochwała przekazana rodzicom,
− drobny upominek na zakończenie roku szkolnego,
15. Kary:
− upomnienie słowne,
− poinformowanie rodziców o złym zachowaniu ucznia,
− wpisanie uwagi do zeszytu uwag świetlicowych w przypadku uczniów kl. I-III,
− wpisanie punktów ujemnych do klasowego zeszytu uwag w przypadku kl. IVVII, gimnazjum i zgłoszenie wychowawcy klasy.
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Załącznik nr 2 do regulaminu świetlicy szkolnej.

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM ………
Imię i nazwisko ucznia ……………………………..……… klasa …………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów
…………………………………………………………………….……………………………
telefon kontaktowy ………………………………………………………………..…………
Dziecko pozostaje w świetlicy szkolnej każdego dnia do godz. …………………..……
Dziecko pozostaje w świetlicy w wybrane dni tygodnia do godz. (proszę zapisać dni i godziny)
………………………………………………………………………………………
Dziecko:
• wraca samodzielnie do domu
tak
nie
• jest odbierane przez rodzica lub osobę upoważnioną tak
nie
imię i nazwisko osób uprawnionych do odbioru dziecka
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
uwagi dotyczące pracy z dzieckiem w świetlicy szkolnej
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………
czytelny podpis rodzica
KODEKS ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
2. Uczniowie przychodzący do szkoły o godz. 7.00 do godz. 7.40 (do czasu rozpoczęcia dyżuru
przez nauczycieli) mają obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy
świetlicy.
3. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcę o każdorazowym nawet krótkotrwałym
oddaleniu się.
4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców.
Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez dzieci przedmioty
przynoszone z domu oraz za pieniądze uczniów.
6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie,
których dane zostały wpisane do Karty zgłoszenie dziecka do świetlicy.
7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie
umieścił w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeżeli osoba ta ma pisemne upoważnienie od
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze
świetlicy.
9. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie zostało wpisane na świetlicową listę
obecności w danym dniu a pozostaje na terenie szkoły lub boisku szkolnym przed i po lekcjach.
ROZKŁAD ZAJĘC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PO ZAKOŃCZONYCH LEKCJACH:
• 11.25 – 13.30 zajęcia opiekuńczo wychowawcze, gry i zabawy stolikowe oraz tematyczne w
małych grupach.
• 13.30 – 14.30 wspólne odrabianie prac domowych.
• 14.30 – 16.00 zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców: plastyczne, filmowe, turnieje
gier, sportowe, czytelnicze i inne.
Zostałam/ zostałem zapoznana/zapoznany z regulaminem i rozkładem zajęć w świetlicy
Podpis rodzica:
………......................................
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