REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
§1
Cele i zasady pracy świetlicy
1. Świetlica szkolna funkcjonuje dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze
względu na czas pracy ich rodziców lub dojazdy do szkoły.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły.
3. Zajęcia świetlicowe realizowane są w sali, którą zapewnia szkoła. Zajęcia mogą odbywać
się na boisku szkolnym, salce gimnastycznej, w sali komputerowej i na placu zabaw
przed szkoła.
4. Harmonogram pracy świetlicy jest dostosowany do czasu pracy rodziców.
5. Świetlica realizuje zajęcia w oparciu o roczny plan pracy.
6. Swoją działalnością świetlica zapewnia uczniom:
kultywowanie obyczajów szkoły i zasad dobrego wychowania,
organizację cichych zajęć w celu odrabiania prac domowych,
stałe miejsce spożycia posiłku i wypoczynku,
prowadzenie zajęć artystycznych (małych form teatralnych, prezentacja prac dzieci),
organizację konkursów tematycznych (czytelniczych, sportowych, plastycznych),
organizację zajęć ruchowych,
współpracę ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz bibliotekarzem,
bezpieczeństwo w godzinach przebywania w świetlicy m.in. poprzez odnotowywanie w
dzienniku obecności na zajęciach.
7. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ocenę zachowania wystawianą przez
wychowawcę.
8. Do podstawowej dokumentacji świetlicy szkolnej należą:
karty kwalifikacyjne,
dziennik zajęć, obecności uczniów,
plan pracy.
9. Świetlica może zapewniać uczniom opiekę w czasie nieobecności nauczyciela.
Dzieci kierowane są przez nauczyciela ustalającego zastępstwa, po konsultacji z opiekunem
świetlicy.
10. Świetlica może zapewnić opiekę uczniom niezgłoszonym do świetlicy na wyraźną
prośbę rodziców lub nauczycieli po zakończonych zajęciach.
Rodzic lub nauczyciel kieruje dziecko na świetlicę po konsultacji z opiekunem świetlicy.
11. Świetlica szkolna i opiekuńczo – wychowawcza wspólnie sprawują opiekę nad
wychowankami i uzupełniają się w realizacji zadań.

§2
Obowiązki wychowawcy świetlicy
1. Opieka nad powierzoną grupą uczniów.
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodziną dziecka oraz wychowawcami.
3. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy dla całej grupy i diagnozą
indywidualną dzieci.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Współpraca z instytucjami ( Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej).
6. Regularne prowadzenie konsultacji z pozostałymi wychowawcami odnośni realizacji
zadań.
7. Uczestnictwo w zaopatrzeniu świetlicy w środki dydaktyczne.
8. Prezentacja dorobku działalności świetlicy podczas imprez i uroczystości.
9. Przekazywanie dwa razy w roku informacji o pracy świetlicy Dyrektorowi oraz Radzie
Pedagogicznej.
§3
Procedury przyjmowania dzieci do świetlicy lub wydawanie odmowy
1. Rodzic zgłasza dziecko do świetlicy poprzez wypełnienie kwestionariusza i złożenie go
w sekretariacie szkoły do 15 września. W szczególnych przypadkach dopuszcza się
zakwalifikowanie do świetlicy po wyznaczonym terminie
2. Kwestionariusz zawiera dane osobowe dziecka, godziny ,w których będzie dziecko
przebywało na świetlicy oraz deklarację na podstawie , której dziecko będzie lub nie
będzie odrabiało pracę domową na świetlicy, a także czy będzie korzystało lub nie z
posiłku, który proponuje szkoła.
3. Dyrektor szkoły kwalifikuje dzieci do świetlicy szkolnej na podstawie zgłoszeń do 20
września.
4. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do świetlicy, jeżeli świetlica nie jest w
stanie zapewnić większej liczbie dzieci właściwej opieki.
§4
Organizacja pobytu dziecka w świetlicy.
1. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu, opuszczają
świetlicę w wyznaczonych przez rodziców godzinach.
2. Dzieci, które są odbierane przez rodziców ze świetlicy szkolnej opuszczają ją tylko z
rodzicem lub pełnoletnią osobą upoważnioną przez rodzica.
3. Dziecko jest zobowiązane do sygnalizowania za każdym razem wyjście ze świetlicy
nauczycielowi.
4. Dziecko przychodzi do świetlicy samodzielnie, zgłaszając wychowawcy, że jest obecny
lub że będzie nieobecny.

§5
Współpraca z rodzicami
1. Wychowawca świetlicy informuje na bieżąco rodziców o zachowaniu i problemach
dydaktycznych uczniów.
2. Rodzice na czas odbierają dzieci ze świetlicy.
3. Rodzice w miarę swoich możliwości włączają się w organizowanie imprez i uroczystości
organizowanych przez świetlicę.
§6
Współpraca z wychowawcami, nauczycielami
1. Wychowawca świetlicy szkolnej współpracuje z wychowawcami klas oraz
nauczycielami w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy. Zbiera na bieżąco
informacje od nauczycieli i wychowawców klas dotyczące zachowania i problemów
dydaktycznych dzieci.
§7
Zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
przewidzianych formami pracy świetlicy (majsterkowanie, wycieczki i inne)
1. W czasie zajęć zachowuje się przepisy BHP, tzn. wychowanek jest zobowiązany do:
sygnalizowania za każdym razem wyjście ze świetlicy nauczycielowi,
sprzątania stanowiska pracy po skończonych zajęciach,
szanowania materiałów i pomocy dydaktycznych,
szanowania wytworów pracy swojej i kolegów,
aktywnego uczestniczenia w zajęciach , pomagania sobie nawzajem, przestrzegania
reguł dobrego wychowania.
2. Każde zaistniałe zagrożenie lub wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
3. W pracowni wychowankowie przebywają zawsze pod opieką wychowawcy.
4. W czasie wyjść, wyjazdów na wycieczki obowiązują takie same zasady jak w szkole.
§8
Zasady współpracy w grupie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mówimy sobie po imieniu.
Słuchamy siebie nawzajem.
Szanujemy siebie i innych
Pomagamy sobie nawzajem.
Bierzemy czynny udział w zajęciach.
Jesteśmy mili i koleżeńscy.
Jesteśmy szczerzy.

