REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w KAMIEŃCU
I Postanowienia ogólne
1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy muszą
dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub
organizację dojazdu do szkoły.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznowychowawczej, opracowany przez nauczyciela i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

II Cele i zadania świetlicy
1. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
b) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
c) rozwijanie wrażliwości na piękno i poczucie estetyki;
d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury
życia codziennego;
e) wdrażanie uczniów do samorządności, samodzielności i społecznej aktywności oraz
umiejętności współpracy w grupie;
f) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
g) przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, kształtowania nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy oraz organizowania racjonalnego wypoczynku
i pobytu na świeżym powietrzu;
h) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy
i) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

III Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I-III, uczniowie dojeżdżający
oraz uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub inne lekcje nieobowiązkowe.
2. Świetlica czynna jest w dni, w których dobywają się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców
i w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Godziny te w uzasadnionych przypadkach (np.: z powodu zmiany organizacji dnia w związku
odbywającą się w szkole uroczystością, z powodu zmiany planu obowiązkowych zajęć
dydaktycznych, odbywającego się posiedzenia Rady Pedagogicznej itp.), w trakcie roku szkolnego
mogą ulec zmianie.
4. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25 osób.
5. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są w danym roku szkolnym na podstawie wypełnionej
i podpisanej przez rodzica/ opiekuna prawnego Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy złożonej
u nauczyciela świetlicy.
6. Zapisy dzieci do świetlicy rozpoczynają się w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
7. Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać rodzic/ prawny opiekun, osoba wymieniona w Karcie
Zgłoszenia Dziecka do świetlicy bądź osoba posiadająca upoważnienie, napisane czytelnie

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

i zgodne z obowiązującym w świetlicy wzorem: podane imię i nazwisko dziecka oraz osoby
odbierającej z jej numerem dowodu osobistego, z wyraźnym podpisem rodzica/opiekuna
prawnego.
W przypadku wyrażenia zgody przez rodzica /opiekuna prawnego na odebranie dziecka przez
osobę upoważnioną, bierze on całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.
Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać również starsze rodzeństwo lub może samodzielnie
wrócić ze świetlicy do domu w przypadku, gdy dziecko zapisane do świetlicy ukończyło 7 lat,
rodzice/ opiekunowie prawni wyrażą stałą zgodę w Karcie Zgłoszenia Dziecka do świetlicy na
odbiór przez starsze rodzeństwo lub samodzielny powrót dziecka do domu o wyznaczonej
godzinie lub wyrażą jednorazową zgodę napisaną czytelnie przez rodzica/ opiekuna prawnego
z datą wyrażenia zgody na odbiór dziecka przez starsze rodzeństwo lub samodzielny powrót
dziecka do domu oraz wyraźnym podpisem rodzica /opiekuna prawnego.
W przypadku wyrażenia zgody przez rodzica /opiekuna prawnego na odebranie dziecka przez
starsze rodzeństwo lub samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu, bierze on całkowitą
odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.
Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania nauczyciela świetlicy
o wszelkich zmianach dotyczących dziecka oraz niezwłocznej aktualizacji danych. Każdorazowe
odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu powinni potwierdzać pisemnie
z aktualną datą.
Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
Nauczyciel odnotowuje obecność uczniów w świetlicy na poszczególnych godzinach lekcyjnych
w Dzienniku zajęć świetlicy.
Uczniom, którzy nie zgłosili się do świetlicy na danej godzinie lekcyjnej nie wpisuje się obecności
do dziennika, co jest równoznaczne z brakiem obecności.
Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie przybyli do świetlicy
(nie zgłosili się do świetlicy) w tym również uczniów przebywających na terenie szkoły nie
objętym opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczyciela.
Nauczyciel może zezwolić uczniom na wyjście ze świetlicy na korytarz w czasie przerwy
międzylekcyjnej. Uczniowie pozostają wtedy pod opieką nauczyciela dyżurującego.
Nauczyciel świetlicy może skorzystać z ustalonych przerw międzylekcyjnych. Uczniowie pozostają
wtedy pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu szkolnym.
Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste
uczniów (szczególnie przyniesione do szkoły wartościowe przedmioty i zabawki).

IV Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy
1. Każdy uczeń ma obowiązek:
a) uczestnictwa w zajęciach świetlicowych
b) przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić się do świetlicy i zgłosić
nauczycielowi swoje przybycie do świetlicy;
c) nigdy nie opuszczać świetlicy samodzielnie – bez zgody nauczyciela,
d) każde wyjście z sali lub oddalenie się od grupy (np. do toalety, do biblioteki itp.)
obowiązkowo uzgadniać z nauczycielem;
e) zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia
i życia swojego i innych;
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dbać o czystość i estetyczny wygląd sali (sprzątać swoje miejsce pracy i zabawy);
wchodzić do świetlicy w zmiennym obuwiu;
szanować sprzęt, książki i gry, a po skończonej zabawie zostawiać je w należytym porządku;
wykonywać polecenia wychowawcy;
mówić umiarkowanym głosem, nie krzyczeć;
do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby
służyć im pomocą;
l) przechować swój telefon w plecaku, dzwonić za zgodą wychowawcy;
m) przestrzegać niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczeń ma prawo:
a) brać udział w zajęciach organizowanych w świetlicy
b) korzystać z gier i zabawek świetlicy;
c) korzystać z pomocy nauczyciela lub kolegów w czasie nauki własnej;
d) brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę
i szkołę.

V Nagrody i kary
1. Nagrodą dla ucznia może być: pochwała wobec całej grupy, pochwała wpisana do zeszytu
kontaktowego do wiadomości rodziców i wychowawcy klasy, pochwała na forum szkoły –
wręczenie dyplomu.
2. Karą dla ucznia może być: upomnienie przez nauczyciela świetlicy, wpis do zeszytu kontaktowego
dla rodziców, rozmowa z wychowawcą klasy, rozmowa z dyrektorem i pedagogiem.
3. Dla ucznia niewłaściwie zachowującego się w świetlicy, przewidziana jest również kara
przerwania mu zabawy i pozostania przez określony czas w wyznaczonym przez wychowawcę
miejscu ( np. w pobliżu biurka wychowawcy).
4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
5. Za nie respektowanie Regulaminu Świetlicy i norm w niej panujących uczeń może dyscyplinarnie
zostać zawieszony w prawach ucznia świetlicy lub zostać wykreślony z listy przyjętych do
świetlicy.

VI Współpraca z rodzicami
1. Formy współpracy z rodzicami:
a) Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
b) Korespondencja z rodzicami.
c) Rozmowy telefoniczne.
d) Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

