Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie

REGULAMIN ŚWIETLICY
Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Skwierzynie
- ZAŁĄCZNIK NR 14 DO STATUTU SZKOŁY
tekst jednolity obowiązujący od dnia 13.03.2014r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest zorganizowana dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów, którzy muszą
dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych),
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie
pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego w
oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
6. W świetlicy obowiązuje również Regulamin szkoły (załącznik nr 7 do Statutu) w tym
ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
7. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik
zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
§2
Cele i zadania
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki
wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i
rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu
i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,
uzdolnień,
4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz
kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
6) pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na obiad),
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7) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) i nauczycielami wychowanków, a także ze
specjalistami zatrudnionymi w szkole
3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
1) zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,
2) imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne),
3) imprezy pozaszkolne (konkursy, zawody, turnieje, itp.).
4. Świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi,
kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły;
zgoda może być wyrażona ustnie.
6. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustne.
§3
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze, opiekuńcze w szkole – w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły na dany rok
szkolny.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do świetlicy, ich przyprowadzanie i odbieranie, a także
postępowanie w sytuacjach szczególnych zawarte są w Procedurach obowiązujących w świetlicy
szkolnej.
3. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
4. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela
nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
5. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in.
od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności
pomieszczeń szkoły.
6. Wychowankowie chcący korzystać z biblioteki szkolnej podczas zajęć w świetlicy zobowiązani są
zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.
7. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy
w dzienniku zajęć świetlicy.
§4
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy
i poza nią,
4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,
5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
6) pomocy w nauce,
7) życzliwego i podmiotowego traktowania,
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8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień,
9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek,
przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy,
10) poszanowania swojej własności,
11) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
1) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy,
2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
3) przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych
zawartych w „Kodeksie wychowanka świetlicy” (załącznik nr 1),
4) respektowania poleceń nauczyciela,
5) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do
zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie
lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy,
np. na półkę przeznaczoną na plecki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie
odpowiada za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych zasad.
§5
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do świetlicy
1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi
ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych),
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z
opieki świetlicy, informując na piśmie o swojej decyzji wychowawców świetlicy lub dyrektora
szkoły.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu
dziecka w świetlicy.
4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami prawnymi) realizowana jest w
formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji
przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub
wicedyrektora szkoły.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie
przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru
dziecka ze świetlicy – zgodnie z Procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej, jednocześnie
przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
7. Rodzice (opiekunowie opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy –
przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy i odebrania go w wyznaczonym
czasie.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy i
postępowania zgodnie z Procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej.
9. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody
wyrządzone przez dziecko.
str. 3 z 4

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy lub dyrektor bądź
wicedyrektor szkoły.
2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.
3. Wnioskować o zmiany w regulaminie świetlicy mogą: dyrektor szkoły, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, wychowawcy
świetlicy.
4. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy szkolnej.
5. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
6. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty
wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut szkoły.
7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 13.03.2014r.

str. 4 z 4

Załącznik nr 1

KODEKS
WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1.

Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych
zajęciach.

2.

Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.

3.

Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez gody wychowawcy.

4.

Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.

5.

Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

6.

Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.

7.

Biorę aktywny udział w zajęciach.

8.

Staram się cicho pracować i bawić.

9.

Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się je jak najlepiej
wykonać.

10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12. Dbam o porządek w sali.
13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15. Szanuję cudzą i swoją własność.
16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17. Dbam o higienę osobistą.
18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje, siadam przy stoliku.
20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

