Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej
im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1.Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną placówką opiekuńczo- wychowawczą , która
wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań
wychowawczych i dydaktycznych.
2. Regulamin pracy świetlicy jest dokumentem otwartym na nowe rozwiązania wynikające z
rozwoju systemu polskiej oświaty, szkoły , potrzeb rodziców, wychowanków oraz
pracowników świetlicy.

.

Rozdział II

Cele i zadania świetlicy

§2

1.Cele ogólne
1) Zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole po lub przed zajęciami
lekcyjnymi;
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju;
3) Pomoc w nauce;
4) Zagospodarowanie czasu wolnego.

2.Zadania świetlicy
1)Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
2)Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
3)Wyrabianie u uczniów samodzielności;
4)Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
5)Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
6)Przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, w tym do odrabiania prac domowych
7)Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
8)Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
9)Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych
rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego
10)Rozwijanie samorządności

11)Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków higieny i czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia
12)Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, oraz instytucjami społecznymi
13)Organizowanie dożywiania
14)Dbanie o bezpieczeństwo podczas przywozów i odjazdów
15)Zapewnienie uczniom uczęszczającym do świetlicy opieki przed i po lekcjach

Rozdział III
Organizacja świetlicy
§3

1. Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.15
2. Pomieszczenia świetlicowe zorganizowane są w budynku czerwonej szkoły dla
klas 1-3 oraz w suterenie budynku po gimnazjum dla klas 4-8 ( korzystają z nich
wszyscy uczniowie z klas 1-8);
3. Do świetlicy uczęszczają uczniowie dojeżdżający do szkoły z klas 1-8 oraz miejscowi.
4. W świetlicy przebywają również uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii ,
nauczania indywidualnego lub oczekujący na inne zajęcia edukacyjne;
5. Przyjęcie ucznia miejscowego do świetlicy szkolnej odbywa się poprzez złożenie przez
rodziców ( lub prawnych opiekunów ) podania - karty uczestnika świetlicy
zawierającej niezbędną do pracy wychowawczej wiedzę o dziecku.
6. Rodzice ( opiekunowie prawni) są zobowiązani do podawania w karcie zgłoszenia
zgodnych ze stanem faktycznym danych o dziecku.
7. W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia specjalistyczne, utrwalające wiedzę i
zainteresowania ucznia, sportowe, rozwijające, w tym: plastyczne, teatralne,
dydaktyczne, rekreacyjne, czytelnicze, umuzykalniające, nauka własna,
wychowawcze prowadzone wg planu ;
8. Zajęcia poszczególnych rodzajów mogą odbywać się w innym pomieszczeniu sna
boisku szkolnym i Orliku lub innych salach lekcyjnych;
9. Grupa wychowawcza przypadająca na jednego wychowawcę świetlicy nie powinna
przekraczać 25. W przypadku przekroczenia liczby uczniów wychowawca organizuje
zajęcia opiekuńcze;

10. W przypadku gdy jest odbierane przez inne osoby niż rodzice, należy pisemnie
powiadomić wychowawcę świetlicy (upoważnienie).
11. Wszystkie wcześniejsze odbiory uczniów ze świetlicy szkolnej odnotowywane są w
zeszycie ewidencji wypisów i podpisane przez osobę odbierającą dziecko.
12. Uczniowie dojeżdżający do szkoły aby odjechać do domu inaczej niż to wynika z
planu lekcyjnego muszą dostarczyć do świetlicy pisemne oświadczenie rodzica
informujące o zaistniałej sytuacji .
13. Jeśli w trakcie roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy jest
zobowiązany ten fakt zgłosić kierownikowi świetlicy.

Rozdział IV

Wychowankowie świetlicy
§4

1.Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy
1)Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;
Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
Rozwijania swoich zainteresowań;
Korzystania ze zorganizowanej formy dożywiania;
Poszanowania godności osobistej
Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

2)Obowiązki uczestnika świetlicy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aktywny udział w zajęciach;
Nie opuszczanie świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;
Dbanie o porządek i wystrój świetlicy;
Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy;
Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych, w stołówce, podczas
odjazdów, respektowanie poleceń wychowawcy;
Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie;

g.

Przestrzegać obowiązujących regulaminów szkolnych.

2.Nagrody i wyróżnienia
1) Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę w świetlicy lub podczas
apelu szkolnego;
2) Pochwała ustna lub pisemna przekazana rodzicom lub opiekunom;
3) Nagroda i dyplom na koniec roku szkolnego.
3.Konsekwencje za niewłaściwe zachowanie
1) Upomnienie udzielone przez wychowawcę;
2) Pisemna uwaga w zeszycie uwag świetlicowych;
3) Poinformowanie rodziców ( pisemnie, telefonicznie lub w kontakcie bezpośrednim);
4) Wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

Rozdział V

Rola wychowawców świetlicy

§5

1.Wychowawcy świetlicy szkolnej są pracownikami pedagogicznymi szkoły i członkami Rady
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej;
2. Nadzór nad działalnością świetlicy, w tym nad organizacją pracy wychowawców, pełni –
w porozumieniu z dyrektorem szkoły – kierownik świetlicy;
3. W szkole funkcjonuje od roku szkolnego 2019/2020 jedno stanowisko kierownika świetlicy;
4. Do wychowawców świetlicy szkolnej należy realizacja jej zadań a także prowadzenie
poszczególnych rodzajów zajęć oraz systematyczne uzupełnianie obowiązującej w niej
dokumentacji ;
5. Do uprawnień kierownika świetlicy szkolnej należy nadzór nad pracownikami świetlicy;
6. Wychowawcy świetlicy szkolnej dbają o przestrzeganie przez wychowanków zasad
przyjętych w świetlicy i właściwą organizację pracy opisaną w regulaminie świetlicy i uczniów
dojeżdżających;
7. Wychowawcy są zobowiązani do traktowania każdego wychowanka podmiotowo,
uwzględniając jego możliwości fizyczne, intelektualne, emocjonalne i społeczne;
8. W kwestiach spornych między poszczególnymi wychowankami wychowawcy przyjmują
rolę mediatorów i rozstrzygają konflikty w sposób sprawiedliwy;
9. W swej działalności korzystają również z pomocy pedagogów szkolnych, wychowawców
klas i dyrekcji szkoły;

10. Wychowawcy są odpowiedzialni za stosowanie nagród za właściwą postawę
wychowanków, jak również za wyciąganie konsekwencji za niewłaściwe zachowanie;
11. Wychowawca dba o majątek i estetykę pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej a także
ogólną atmosferę wychowawczą placówki;
12. Opinie wyrażone przez wychowawców świetlicy są uwzględniane przez wychowawców
klas w ocenie zachowania uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe;
13. Wychowawcy świetlicy mogą realizować autorskie programy, projekty edukacyjno –
wychowawcze i cykle warsztatowe rozwijające zainteresowania swoich wychowanków.

Rozdział VI
Współpraca z rodzicami
§6
1.Wychowawcy współpracują z rodzicami poprzez:
1) Bezpośrednie rozmowy,
2) Korespondencję z rodzicami
3) Rozmowy telefoniczne
4) Rozmowy podczas zebrań z rodzicami
5) Współorganizują i inicjują imprezy świetlicowe

Rozdział VII

Dokumentacja świetlicy

§7
1.Na dokumentację pracy świetlicy składa się:

1) Dokumentacja formalna:
a. Roczny plan pracy świetlicy ( składany do dyrektora przez kierownika świetlicy najpóźniej do
dnia 10 września);

b. Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy( składane przez kierownika świetlicy najpóźniej do
dnia 30 czerwca);
c. Regulamin świetlicy , uczniów dojeżdżających, stołówki;
d. Podanie – Karta uczestnika świetlicy;
e. Dokumentacja wychowawcy;
f. Dziennik elektroniczny oraz robocze wersje dziennika papierowego;
g. Zeszyt uwag.
2)Dokumentacja nieformalna:
a. Wytwory prac dzieci eksponowane na gazetkach ściennych
b. Kronika świetlicy
c. Scenariusze, informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły
3)Dokumentacja użyteczna:
a. Zeszyt ewidencji wypisów ze świetlicy

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§8

1. Wychowankowie i ich prawni opiekunowie będą zapoznawani z regulaminem w trakcie
składania do świetlicy karty uczestnika a także podczas spotkań z wychowawcami;
2. Regulamin świetlicy szkolnej jest dostępny: u dyrektora szkoły, w czytelni szkolnej,
świetlicy szkolnej, na stronie internetowej szkoły;
3. W trakcie roku szkolnego kierownik świetlicy ma obowiązek zapoznać wychowanków z
Regulaminem Świetlicy i czuwać nad przestrzeganiem jego postanowień;
4. Regulamin Świetlicy i ewentualne w nim zmiany jest przedstawiany dyrektorowi szkoły i
przez niego zatwierdzany
5. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły

Regulamin świetlicy wraz z załącznikami zatwierdzono w dniu 26 sierpnia 2019r.

Załączniki :
1. Regulamin uczniów dojeżdżających
2. Regulamin stołówki

