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Rozdział I

WSTĘP

Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji  jej  statutowych
zadań. Świetlica w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,
ze  szczególnym  uwzględnieniem  treści  i  działań  wychowawczo  –  opiekuńczych
przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym
Szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego Planu Pracy Świetlicy
opracowanego w oparciu o Plan Pracy Szkoły. Działa ona zgodnie z zatwierdzonym
Statutem Szkoły.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Głównym celem działalności  opiekuńczo wychowawczej  świetlicy jest zapewnienie
dzieciom  właściwej  opieki  wychowawczej  umożliwiającej  wszechstronny  rozwój
osobowości  ucznia.  Z  ogólnego  celu  wynikają  zadania  szczegółowe  świetlicy
szkolnej:

 Organizowanie pomocy w nauce, .wdrażanie wychowanków do samodzielnej
pracy umysłowej.

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 Poszerzanie ich wiedzy o ludziach zjawiskach i rzeczach.

 Rozwijanie  poczucia  własnej  tożsamości  poprzez  dostarczenie  dzieciom
wiadomości o tradycjach, historii, zabytkach.

 Kształcenie  w dzieciach wrażliwości  estetycznej,  zachęcanie  do dbałości  o
wygląd własny i swojego otoczenia.

 Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu.

 Kształcenie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno własne
jaki kolegów.
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 Prowadzenie  pracy  wychowawczej  zmierzającej  do  kształtowania  u
wychowanków  właściwej  postawy  społeczno-moralnej  (odpowiednie
zachowanie  się  w  szkole,  domu  i  środowisku  lokalnym,  poczucie
odpowiedzialności za własne słowa i czyny).

 Przygotowanie  do  właściwego  spędzania  wolnego  czasu,  wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

 Prowadzenie  współpracy  z  rodzicami,  wychowawcami  klas,  pedagogiem  i
psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania trudności wychowawczych.

Rozdział III

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00.

 Rodzice  są  zobowiązani  do  przestrzegania  godzin  pracy  świetlicy  i
punktualnego odbierania dzieci.

 Uczniowie  przyjmowani  są  do  świetlicy  na  podstawie  Kart  Zgłoszeń,  które
wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 Rodzic, który chce, by jego dziecko korzystało z opieki świetlicy ma obowiązek
w  dniu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  złożyć  w  świetlicy  Kartę  Zgłoszenia
dziecka do świetlicy.

 Wszelkich zmian w karcie, w ciągu roku szkolnego rodzic jest zobowiązany
dokonywać w formie pisemnej.

 Podstawową jednostką organizacyjną w świetlicy jest grupa wychowawcza.

 Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez
jednego wychowawcę nie może przekraczać 25 wychowanków.

 Wychowawca  dostosowuje  rodzaj  aktywności  i  propozycje  działań
wychowanków  zależnie  m.in.  od  bieżących  warunków  organizacyjnych,
liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

 Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w
danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
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 Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które
zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same, przed lub
po lekcjach.

 Za doprowadzenie uczniów do świetlicy szkolnej przed lekcjami odpowiadają
rodzice, natomiast po skończonych lekcjach wychowawcy klas lub nauczyciele
prowadzący ostatnie zajęcia.

 Zasady opuszczania świetlicy przez ucznia określają jego rodzice lub prawni
opiekunowie w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez osoby
pełnoletnie.

 Dzieci,  które  mogą  samodzielnie  wracać  do  domu,  muszą  mieć  pisemną
zgodę  rodziców (prawnych  opiekunów).  Telefoniczne  prośby  wypuszczenia
dziecka ze świetlicy nie są uwzględniane.

 Wszelkie  zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez ucznia muszą być
przekazane  do  wychowawcy  świetlicy  na  datowanym  i  podpisanym  przez
rodziców (prawnych opiekunów) piśmie.

 Za  dziecko,  które  na  podstawie  pisemnej  zgody  rodziców  (prawnych
opiekunów)  samo  wraca  do  domu  lub  jest  odbierane  przez  osobę
upoważnioną  odpowiada  rodzic  (prawny  opiekun),  czyli  osoba  wyrażająca
zgodę.

 Odpowiedzialność za dziecko podczas jego pobytu na dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych przejmuje osoba prowadząca zajęcia.

 W celu zapewnienia jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa dzieci konieczny
jest  częsty  kontakt  rodziców  (prawnych  opiekunów)  z  wychowawcami
świetlicy.

 Dzieci  sprawiające  bardzo  duże  trudności  wychowawcze  po  konsultacji  z
Dyrekcją  szkoły,  kierownikiem  świetlicy  w  porozumieniu  z  wychowawcą,
pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami (prawnymi opiekunami)
będą miały ustalone indywidualne zasady przebywania w świetlicy szkolnej.

 Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest
zgłosić do kierownika świetlicy.

Rozdział IV

ZADANIA NAUCZYCIELI ŚWIETLICY
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Nauczyciel  świetlicy  jest  bezpośrednim  realizatorem  zadań  opiekuńczo  –
wychowawczych.  Prowadzi  on  pracę  wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest
odpowiedzialny  za  jakość  i  wyniki  tej  pracy.  W  czasie  zajęć  nauczyciel  jest
opiekunem i organizatorem, odpowiada za powierzone mu dzieci.

Do zadań nauczycieli świetlicy należy:

 Zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym
w świetlicy.

 Współpraca  z  rodzicami  i  wychowawcami  oraz  innymi  nauczycielami
specjalistami.

 Rozwijanie zainteresowań i upodobań uczniów.

 Wyrabianie  umiejętności  i  nawyków  czytania  i  uczenia  się  oraz  w  miarę
możliwości indywidualna pomoc uczniom mającym problemy w nauce.

 Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy.

 Systematyczne prowadzenie dokumentacji świetlicy.

 Organizowanie zajęć, konkursów, imprez świetlicowych.

 Realizację innych zadań powierzonych przez Dyrektora szkoły.

Rozdział V

PRAWA I OBOWJĄZKI UCZNIÓW

Wychowanek ma prawo do:

 swobodnej  wypowiedzi  (ustnej,  artystycznej)  wyrażania  własnego zdania  w
ważnej dla niego sprawie;

 zorganizowanej opieki wychowawczej;

 udziału w zajęciach poszerzających jego zainteresowania i uzdolnienia;

 pomocy przy odrabianiu lekcji;

 życzliwego traktowania;

 poszanowania godności osobistej;
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 prywatności, własności i zachowania tajemnicy

 wypoczynku i czasu wolnego.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 przestrzegania regulaminu świetlicy;

 przestrzegania zasad współżycia w grupie;

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy;

 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

 pomagania słabszym;

 dbałości o porządek i wystrój świetlicy;

 poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

 zapisania  się  u  wychowawcy  w  dzienniku  obecności  i  zgłoszenia  swojego
wyjścia ze świetlicy.

Rozdział VI

NAGRODY I KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA

Każdy  uczestnik  zajęć  świetlicowych  może  otrzymać  nagrodę  (za  udział  w
konkursach,  wzorowe  zachowanie,  przestrzeganie  regulaminu  świetlicy,  kulturę
osobistą) w postaci:

 pochwały słownej;

 pochwały do wychowawcy klasy;

 pochwały na piśmie do rodziców;

 dyplomu;

 nagrody rzeczowej.

Za  nieprzestrzeganie  zasad  i  naruszanie  regulaminu  dla  uczestnika  świetlicy
przewidziane są następujące konsekwencje:

 upomnienie słowne;

 powiadomienie wychowawcy klasy oraz pisemne powiadomienie rodziców;
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 obniżenie oceny z zachowania;

 ograniczenie pobytu w świetlicy do niezbędnego minimum dla ucznia, który
swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innych
dzieci  i  nie zmienił  swojej  postawy pomimo podjętych przez szkołę działań
wychowawczych (praca pedagoga, psychologa, wychowawcy klasy) i ścisłej
współpracy z domem rodzinnym.

Rozdział VII

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Dokumentację pracy świetlicy stanowią:

 Regulamin Świetlicy;

 Roczny Plan Pracy Świetlicy;

 Dziennik zajęć wychowawczych;

 Dziennik obecności świetlicy;

 Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje kierownik świetlicy we 
współpracy z nauczycielami świetlicy i przedkłada do zatwierdzenia Radzie 
Pedagogicznej.

 Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.

 Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania 
niniejszego Regulaminu.

 W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
inne dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły.
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 W pozostałych sprawach decyzję podejmuje Kierownik świetlicy w ramach 
swoich kompetencji lub Wicedyrektor albo Dyrektor Szkoły.

Regulamin Świetlicy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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