REGULAMIN ŚWIETLICY
W ZESPOLE SZKÓŁ W GRANOWCU

Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych
przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
3. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego Planu Pracy.
4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawcę świetlicy, modyfikowany w
miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
6. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Cele i zadania świetlicy
1. Głównym celem świetlicy jest:
a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami i po zakończonych,
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
b. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b. pomoc w odrabianiu lekcji,
c. organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych
szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
f. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
g. rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

Funkcjonowanie świetlicy
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
2.Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub
organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać również uczniowie skierowani do niej przez
Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy
istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
4. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców.
5. Decyzję o przyjęciu do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po konsultacjach z
wychowawcą klasy.
6. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie
przez rodziców.
7. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców.
8. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć
świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. Przed zwolnieniem ucznia ze
świetlicy rodzic zobowiązany jest wypełnić druk zwolnienia, który dostępny jest w
sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy.
10. Rodzice odbierający dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po lekcjach powinni
zawiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
11. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
12. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczowychowawczej świetlicy.
13. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia. Są to zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Świetlicy.

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 wychowawcę;

e. zgłaszania własnych propozycji zabaw;
f. pomocy przy odrabianiu lekcji;
g. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
2. Uczeń jest zobowiązany do:
a. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia
swojej obecności wychowawcy;
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 próśb i poleceń wychowawców i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
j. odrabiania lekcji;
k. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które
chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców);
l. wyjaśnienia swojej nieobecności.

Nagrody, wyróżnienia i kary
1. Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę , dyplom.
2. Karą w świetlicy jest upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga
wpisana do dziennika , rozmowa z rodzicami.
3. Karą dla ucznia może być odsunięcie od zajęć prowadzonych w świetlicy.

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 naszymi uczniami.
3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.
4. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje
bieżąca wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.

5. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone przez dziecko spoczywa na rodzicach/opiekunach
prawnych.
Dokumentacja pracy świetlicy
1. Regulamin świetlicy szkolnej
2. Roczny plan pracy świetlicy
3. Dziennik świetlicy
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej (zał. nr 1)

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy zostają zapoznane z zasadami BHP.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie .
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
6. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przynoszone do szkoły.
7. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest
oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której
dziecko ma opuścić świetlicę.
8. Rodzic, który osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą
świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
9. Jeżeli w trakcie roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien
ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
10. Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren
szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem
świetlicy.
2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej
u nauczycieli świetlicy.
3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora
szkoły.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Proszę o przyjęcie ..................................................................................ucz. klasy......................
(imię i nazwisko dziecka)
do świetlicy szkolnej.
Dane o dziecku
Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................
Adres zamieszkania
.......................................................................................................................................................
Tel. domowy
.......................................................................................................................................................
Telefony komórkowe rodziców
matki.........................................................praca ..........................................................................
ojca...........................................................praca ………………………………………………...
Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów.
Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe,
alergie itp.
.......................................................................................................................................................
Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka
Imię i nazwisko ojca (opiekuna)...................................................................................................
Imię i nazwisko matki (opiekunki)..............................................................................................

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe
oświadczenie.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko (imię
i nazwisko dziecka)...................................................................................................świetlicy
szkolnej. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu do domu.

....................................................................................
(data, czytelny podpis rodzica)

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje
w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.
Polecenia wydane ustnie dziecku nie będzie respektowane.
Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do
świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.

Ponadto, oświadczam, że:

1. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza
godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.
2.Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminu świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia
naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.

....................................................................................
(data, czytelny podpis rodzica)

