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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z
późn. zm.) art. 1.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr
61, poz. 624 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
4. § 18 Statutu Szkoły
II. Cele i zadania świetlicy szkolnej
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom
przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
7. podnoszenie kultury życia codziennego,
8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi.
III. Założenia organizacyjne
1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 -8.00 oraz 14.00-17.00 w dni, w których odbywają
się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Ze Świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Uczniowie przyjmowani są do Świetlicy wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie Zgłoszenia Ucznia.
4. Zakres zajęć Świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne
określa Dyrektor Szkoły.
5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.
6. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję
podejmuje dyrektor szkoły.
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IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu Pracy Opiekuńczo –
Wychowawczej Świetlicy. Plan ten jest zgodny z planem Wychowawczym Szkoły.
2. Wychowawca Świetlicy ponosi odpowiedzialność za dzieci, które zostały
przyprowadzone do Świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Zasady opuszczania Świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie Zgłoszenia
Ucznia.
4. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
do wychowawcy Świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
V. Warunki korzystania ze Świetlicy
1. Wychowankowie powinni:
a) regularnie uczestniczyć w zajęciach wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć;
b) zachowywać się tak aby nie przeszkadzać innym;
c) ponosić odpowiedzialność za złe postępowanie;
d) dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń;
e) szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne (rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który
dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, zostaną obciążeni pełną lub
częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt).
2. Uczniowie mają prawo do zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.
3. Uczniowie mają prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania oraz do swobody
kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy Świetlicy.
5. Na terenie Świetlicy mają prawo przebywać jedynie uczniowie oraz pracownicy
szkoły. Pozostałe osoby, w tym rodzice uczniów, mają prawo wstępu na teren
Świetlicy po uzyskaniu zgody wychowawcy Świetlicy.
6. Wszystkie osoby przebywające w Świetlicy dbają o czystość, porządek, oraz
bezpieczeństwo swoje i osób tam przebywających. Dbają o estetyczny wygląd
pomieszczeń i zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia
społecznego.
VI. Zadania nauczycieli-wychowawców
1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
2. Przeprowadzenie codziennych zajęć programowych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
9. Dbanie o bezpieczeństwo przebywających w Świetlicy uczniów.
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VII. Nagrody i kary wobec wychowanków
1. Wyróżnienie przez wychowawcę Świetlicy lub klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę Świetlicy lub klasy.
3. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły
4. Zachowanie ucznia wpływa na:
- podwyższenie oceny z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego
- obniżenie oceny z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego
XIX Dokumentacja świetlicy
1. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub zgodna na samodzielny powrót do
domu.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej.
4. Miesięczne harmonogramy zajęć.
5. Rozkład dnia pracy świetlicy.
6. Dzienniki zajęć

