REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

I.

Założenia ogólne.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc
w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków klas I szkoły podstawowej
oraz pozostałych uczniów.
2. Ze świetlicy korzystają uczniowie, których rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić
im opieki z racji wykonywanej pracy zawodowej lub innych okoliczności.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń
składanych przez rodziców/opiekunów do wychowawcy świetlicy.(dotyczy uczniów
klasy pierwszej)
4. W miarę potrzeb rodziców/opiekunów i możliwości szkoły zapisanie dziecka do
świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
5. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do
świetlicy.
6. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy.
7. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe. W przypadku choroby dziecka
w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie odbierają
dziecko ze świetlicy
8. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przyniesione przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
9. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z wychowawcami świetlicy w kwestii
bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka.
10. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają
rodzice/opiekunowie.
11. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy.
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9.

Organizacja pracy.

Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
Świetlica otwarta jest w godzinach: 6.30 – 7.55 oraz 11.35 – 16:30.
Świetlica jest nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, wolnych od zajęć
dydaktycznych (np. pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego) oraz w czasie ferii i wakacji.
W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne,
czytelnicze, teatralne, językowe, informatyczne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i
inne.
Na zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań ) uczniowie wychodzą ze świetlicy pod
opieką osoby prowadzącej te zajęcia. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczniów.
Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez
wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach
czasowych.
Wychowawcy dostosowują rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków
zależnie od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej,
pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
Wychowawcy realizują zadania wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo
wychowawczej świetlicy oraz szczegółowego planu tygodniowego.

10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu
są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
11. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania
na świetlicy oraz udziału w zajęciach.

III.

Zasady pobytu uczniów w świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi
zainteresowaniami i potrzebami,
 korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
 otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców,
 do odrobienia lekcji i nauki własnej w odpowiednich warunkach.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:
 przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w świetlicy
 stosować się do poleceń wychowawców,
 kulturalnie zachowywać się wobec wychowawców i kolegów,
 szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 dbać o porządek i wystrój świetlicy,
 systematycznie brać udział w zajęciach,
 za każdym razem zgłaszać wychowawcy swoje przyjście do świetlicy oraz fakt jej
opuszczenia,
 nie wychodzić z pomieszczeń świetlicy bez zgody wychowawcy.
3. Uczniowie wyróżniający się aktywnym uczestnictwem w zajęciach świetlicowych oraz
kulturalnym zachowaniem otrzymują nagrody w formie:
 pochwały udzielonej przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci,
 pochwały przekazanej rodzicom,
4. Wobec uczniów naruszających zasady regulaminu stosowane są kary przewidziane w
kodeksie zachowania ucznia.
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Obowiązki nauczyciela –wychowawcy świetlicy.

Wychowawca troszczy się o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka poprzez zapewnienie
właściwych warunków do wypoczynku i relaksu, prowadzenie zajęć ruchowych,
organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, wyrabianie nawyków higienicznych i
proekologicznych.
Wychowawca wyrabia wrażliwość i aktywność twórczą dziecka poprzez formy teatralne,
muzyczne, plastyczne, czytelnicze.
Pomaga uczniom oraz wdraża ich do systematycznego i samodzielnego odrabiania prac
domowych.
Rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie i
motywowanie ich do udziału w konkursach.
Współdziała z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami oraz pedagogiem
i psychologiem szkolnym, higienistką w celu bliższego poznania i umiejętnego
rozwiązywania problemów dzieci przebywających w świetlicy .

V.

Powierzanie opiece i odbieranie.

Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same
przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
zajęciach pozalekcyjnych.
2. Po zakończonych lekcjach uczniowie samodzielnie zgłaszają się do świetlicy.
Nauczyciele uczący w klasie I w okresie adaptacyjnym tj. pierwszych tygodniach
września odpowiadają za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do świetlicy przed i po
skończonych zajęciach.
3. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w
przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi
samodzielnie ze świetlicy.
4. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
5. Wychowawca nie uwzględnia ustnych zwolnień ze świetlicy lub informacji
przekazywanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana
w formie pisemnej z datą i podpisem.
6. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę
rodziców (opiekunów). Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna)
samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada
rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
7. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) i
osoby wskazane w karcie zgłoszenia wymagane jest pisemne upoważnienie.
8. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie)
rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu - jest to traktowane jako samodzielny
powrót do domu.
9. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i
musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko
oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
10. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka do godziny 16:30.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej punktualne odebranie dziecka
rodzic/opiekun powinien telefonicznie zawiadomić o tym wychowawcę świetlicy i ustalić
z nim dalszy sposób postępowania.
12. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy o godzinie 16.30 i niepoinformowania o
sytuacji uniemożliwiającej punktualny odbiór dziecka wdrażane jest postępowanie
zgodne z procedurą.
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Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Uczniowie klasy I korzystają z obiadu od godz.11.00 do godz. 11.20. Pozostali uczniowie
jedzą na przerwach obiadowych w godzinach: 11.20 - 11.35 oraz 12.20 - 12.35
Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom
nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom uczniów.
W czasie wydawania i spożywania obiadów obowiązują zasady dobrego zachowania.
Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub nauczyciele ze
świetlicy.
Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.

VII.

Ramowy plan dnia świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3

6.30 - 7.55
 przyjmowanie dzieci do świetlicy;
 kontrola przygotowania dzieci do zajęć lekcyjnych;
 zabawy dowolne dzieci zgodne z ich upodobaniami;
 czytanie prasy dziecięcej;
 projekcja bajek, filmów.
11.35 - 12.35
 schodzenie się dzieci do świetlicy;
 zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami, zabawy tematyczne,
gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, rozrywki umysłowe, czytanie prasy dziecięcej;
 zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej.
12.35 - 13.30
 zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy;
 zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci (plastyczne, muzyczne,
literackie, językowe).
13.30 - 15.30
 zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej;
 zabawy dowolne dzieci zgodne z ich potrzebami i upodobaniami, zabawy tematyczne,
gry planszowe, zabawy konstrukcyjne.
15.30 - 16.30
 zajęcia wspomagające rozwój intelektualny dzieci: rozrywki umysłowe, zajęcia
czytelnicze, zabawy dydaktyczne;
 pomoc w nauce;
 porządkowanie świetlicy;
 odpoczynek;
 rozchodzenie się dzieci do domu.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2017/2018
I Dane osobowe
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………klasa…………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe z rodzicami/opiekunami (proszę podać numery telefonu obojga rodziców/opiekunów)…...
....................................................................................................................................................................................
II Ważne informacje dotyczące dziecka (przewlekłe choroby i wskazówki jak w danym przypadku
postępować z dzieckiem, cechy osobowości, uzdolnienia)
.....................................................................................................................................................................................
III Dziecko będzie odbierane przez:

rodzica/opiekuna,

osoby upoważnione przez rodziców( opiekunów):
Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer i seria dowodu osobistego
1............................................................................................................................ ......................................
2...................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ ........................




inne osoby (przy jednorazowym lub sporadycznym odbiorze dziecka przez inną osobę
nie wymienioną, rodzic/opiekun zobowiązany jest podać pisemną informację z datą i podpisem),
starsze rodzeństwo (niepełnoletnie),
będzie wracało do domu samodzielnie (proszę o wypisanie w tabeli w pkt. IV konkretne godziny,
o których uczeń ma wracać do domu).
……………………………………………………………….
podpisy obojga rodziców/opiekunów

Rodzice /opiekunowie, których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę
i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu - jest to
traktowane jako samodzielny powrót do domu.
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu (od 7 roku życia), rodzice/opiekunowie
zobowiązani są podpisać poniższe oświadczenie:
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z zajęć świetlicowych. Jednocześnie
ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
……………………………………………………………….
podpisy obojga rodziców/opiekunów
Rodzice /opiekunowie lub osoby wskazane w pkt. III biorą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka w momencie jego odbioru.

IV Proszę zaznaczyć, w które dni tygodnia oraz w których godzinach dziecko będzie przebywało
w świetlicy:
GODZINY:
Przyjścia
dziecka
do świetlicy
Wyjścia
dziecka
ze świetlicy

PONIEDZIAŁEK WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Informujemy, że dane zawarte w karcie przyczynią się do zapewnienia dobrej opieki nad dzieckiem
i zwiększenie jego bezpieczeństwa w świetlicy.

REGULAMIN ŚWIETLICY:

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 - 16.30.
2. Po zakończonych lekcjach uczniowie samodzielnie zgłaszają się do świetlicy.
3. Nauczyciele uczący w klasie I w okresie adaptacyjnym tj. pierwszych tygodniach września
odpowiadają za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do świetlicy przed i po skończonych
zajęciach.
4. Dziecko po przyjściu do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.
5. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania na
świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach.
6. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione
przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
7. Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
8. Samodzielny powrót dziecka do domu, z rodzeństwem lub inną osobą jest możliwy tylko na
podstawie pisemnego upoważnienia zamieszczonego w karcie zgłoszenia.
9. Ze względu na bezpieczeństwo telefoniczne zwolnienia dziecka ze świetlicy nie będą
respektowane przez nauczycieli.
10. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o wszelkich zmianach danych
umieszczonych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (zmiana godzin pobytu, powrotu do
domu lub rezygnacja z pobytu dziecka w świetlicy).
11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
12. Odbiór dziecka zawsze jest zgłaszany wychowawcy świetlicy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy i zobowiązujemy się do jego
przestrzegania.

.

................................................................... Data, podpis rodziców/opiekunów

