Regulamin Świetlicy
Szkolnej
w Publicznej Szkole
Podstawowej
w Zawadzkiem

§1
Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. Poz. 59) oraz Statut Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zawadzkiem.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych
przyjętych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.
3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy świetlicy oraz Planu pracy
opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej dla grupy wychowawczej opracowanych przez
nauczycieli świetlicy i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
4. Regulamin Świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli świetlicy, modyfikowany w razie
potrzeb i na miarę możliwości oraz zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanych wiekowo grupach wychowawczych.
6. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie powinna liczyć więcej niż 25 osób.
7. Świetlica zapewnia opiekę potrzebującym uczniom:
- uczniowie zapisami do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń
- uczniowie nieuczęszczający na lekcje języka niemieckiego i religii, jeżeli są to ich środkowe
lekcje w planie
- uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne
- uczniowie przebywający na świetlicy podczas lekcji zastępczych
- uczniowie korzystający ze świetlicy z innych przyczyn
§2
Cele i zadania świetlicy
1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki potrzebującym uczniom przed
i po zajęciach lekcyjnych.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a. udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do
samodzielnej pracy umysłowej
b. organizowanie gier i zabaw rozwijających sprawność ruchową i umysłową
c. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, organizowanie zajęć w tym zakresie
d. współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami (wychowawcami) uczniów korzystających
ze świetlicy
e. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
f. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności
g. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
h. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
i. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji
§3
Funkcjonowanie świetlicy
1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach: od 6.50 do 15.30.
2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły lub u
nauczyciela świetlicy kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka " Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej".
3. Zawarte w "Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" informacje stanowią podstawę

przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
4. Do świetlicy doraźnie przyjmowani są również uczniowie na wniosek nauczyciela, rodzica,
samego ucznia.
5. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą
przyjścia ucznia do świetlicy w godzinach pracy świetlicy szkolnej czyli od 6.50 do 15.30.
6. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający zajęcia lekcyjne, wysyłani są na
zajęcia przez nauczyciela świetlicy. Wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych, w tym uczniowie
sześcioletni, których przez okres adaptacyjny wychowawca świetlicy odprowadza do sali lub na
miejsce zbiórki.
7. Po skończonych zajęciach, przez okres adaptacyjny, uczniowie klas pierwszych, zwłaszcza
sześcioletni, idą do świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela, z którym odbyła się ostatnia lekcja.
Nauczyciel winien jest dopilnować aby uczniowie bezpiecznie dotarli do świetlicy.
8. Świetlica zapewnia opiekę uczniom z klas I – VIII, którzy nie uczęszczają na lekcje języka
mniejszości narodowej - języka niemieckiego i religii.
9. Uczniów z klas pierwszych, którzy nie uczęszczają na lekcje języka mniejszości narodowej –
języka niemieckiego i religii, w okresie adaptacyjnym, do świetlicy przyprowadza nauczyciel
uczący a odprowadza nauczyciel świetlicy.
10. W świetlicy wszyscy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych.
11. Uczeń niezapisany do świetlicy może z niej skorzystać po dostarczeniu pisemnej prośby rodzica
o objęcie opieką dziecka w danym dniu lub na osobistą ustną prośbę rodzica.
12. Rodzic jest zobowiązany poinformować pisemnie nauczyciela świetlicy o rezygnacji z opieki
świetlicy nad jego dzieckiem.
13. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez
dyrektora.
14. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci sześcioletnie, dzieci z klas I – III dzieci rodziców pracujących zawodowo, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin
wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
15. Karty zgłoszeń do świetlicy można pobierać i składać u nauczyciela świetlicy lub w
sekretariacie szkoły od czerwca do września a także w trakcie roku szkolnego.
§4
Uczęszczanie na zajęcia dodatkowe
1. Uczeń przebywający w świetlicy może za zgodą nauczyciela świetlicy i nauczyciela biblioteki
spędzić czas w czytelni. Przebywa wówczas pod opieką nauczyciela biblioteki.
2. Rodzice lub nauczyciele są zobowiązani do przekazania pisemnej informacji do nauczycieli
świetlicy dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole.
3. Na boisko szkolne uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela.
4. Powrót do świetlicy z boiska odbywa się po zabraniu sprzętu sportowego i rzeczy osobistych
uczniów.
5. Uczeń nie może samowolnie wyjść poza teren szkolny, nie może oddalić się od grupy bez wiedzy
nauczyciela.
§5
Odbieranie dzieci ze świetlicy
1. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich
pisemnie upoważnione, wpisane w karcie zgłoszenia.
2. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
a. samodzielnych powrotów ucznia do domu

b. odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic (prawny opiekun)
3. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców (prawnych opiekunów)
piśmie.
4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnieniu
ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
5. Prośba rodzica (prawnego opiekuna) o samodzielny powrót dziecka do domu wyrażona
telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
6. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu z
rodzicami lub opiekunami, dziecko może zostać oddane pod opiekę odpowiednim organom –
policji.
7. Uczeń jest zobowiązany do przebywania w świetlicy w godzinach określonych przez rodzica w
karcie zgłoszenia chyba, że przedstawi pisemne zwolnienie z zajęć lub rodzic (opiekun) odbierze go
osobiście ze szkoły i zgłosi ten fakt wychowawcy świetlicy. Godziny nieobecności w świetlicy są
wówczas usprawiedliwione. Rodzic może również zwolnić dziecko z pobytu w świetlicy osobiście
za pomocą informacji ustnej u nauczyciela świetlicy.
8. Uczeń zgłasza wychowawcy swoje wyjście do domu.
9. Odpowiedzialność nauczyciela za dziecko rozpoczyna się z chwilą otwarcia świetlicy o godzinie
6.50 a wygasa z chwilą zamknięcia świetlicy o godzinie 15.30.
§6
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a. zorganizowanej opieki wychowawczej,
b. życzliwego traktowania,
c. poszanowania godności osobistej,
d. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
e. zgłaszania własnych propozycji zabaw,
f. korzystania z wyposażenia świetlicy,
g. pomocy przy odrabianiu lekcji,
h. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
i. wyboru uczestnictwa w różnych rodzajach zajęć, odbywających się w świetlicy równolegle,
j. otrzymywania nagród i wyróżnień przyznawanych przez wychowawców.
2. Uczeń jest zobowiązany do:
a. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i przebywania w
świetlicy w godzinach określonych przez rodziców,
b. przestrzegania Regulaminu Świetlicy,
c. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
d. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e. pomagania młodszym kolegom,
f. dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
g. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
h. stosowania się do poleceń wychowawców,
i. aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
j. odrabiania lekcji,
k. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy np. wyjście do
toalety.

§7
Nagrody, wyróżnienia i kary
1. Nagrody, wyróżnienia przyznaje wychowawca świetlicy poprzez pochwałę (w obecności
uczniów, wychowawcy klasy, rodzica/prawnego opiekuna), drobny upominek, dyplom.
2. Karą w świetlicy jest upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy, rodzica/prawnego
opiekuna), odsunięcie od zajęć prowadzonych w świetlicy, czasowa utrata przywilejów.
3. Oceny zachowania uczniów w świetlicy uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy
wystawianiu oceny półrocznej i rocznej.

§8
Prawa i obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy
1. Nauczyciel świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w
świetlicy.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych zgodnie z planem pracy świetlicy oraz
ramowym rozkładem dnia.
3. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć świetlicy.
4. W przypadku gdy uczeń ulega wypadkowi nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców
(prawnych opiekunów), dyrektora, pielęgniarkę szkolną, pogotowie ratunkowe.
5. Nauczyciel współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, rodzicami.
6. Nauczyciel wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
7. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci z domu.
8. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela – wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły.
§9
Współpraca z rodzicami
1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami.
2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i
opieka nad uczniami.
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.
4. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych opiekunów)
następuje bieżąca wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.
5. Podczas systematycznych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby
rozwiązywania zaistniałych problemów.
6. Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.
7. Odpowiedzialność za rzeczy celowo zniszczone przez dziecko spoczywa na rodzicach
(opiekunach prawnych).
8. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku posiłków i napoi podczas jego pobytu w
świetlicy.
9. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

§10

Dokumentacja pracy świetlicy
1. Dziennik zajęć świetlicy
2. Roczny plan pracy świetlicy
3. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej dla grupy wychowawczej
4. Sprawozdania półroczne z działalności świetlicy
5. Regulamin Świetlicy Szkolnej
6. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej
7. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i na obiady (wzór) – załącznik
§11
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej oraz ich rodzice zostają zapoznani z
Regulaminem Świetlicy na początku roku szkolnego.
2. Regulamin Świetlicy jest dostępny do wglądu w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej
szkoły.
3. Regulamin Świetlicy zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
4. Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w Regulaminie Świetlicy rozpatruje dyrektor szkoły w
porozumieniu z nauczycielem świetlicy.
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