REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
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I. Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania
szkoły, uwzględniając treści zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,
wnioski wynikające z pracy Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego
roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji
wychowankom i ich rodzicom.
3. W świetlicy realizowany jest roczny plan pracy zawierający tygodniowy rozkład zajęć, opracowany
przez wychowawców świetlicy, uwzględniający potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także
ich możliwości psychofizyczne.

II. Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom :
- zorganizowaną opiekę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą
- pomoc w nauce
- warunki do nauki własnej
- kulturalną rozrywkę i zabawę
- właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie
- prawidłowy rozwój fizyczny
- stymulowanie postawy twórczej
- kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
- rozwój zainteresowań i zdolności (artystycznych, czytelniczych, sportowych)
- pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami
- odkrywanie swoich mocnych stron
- wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia
- uwrażliwianie na piękno przyrody oraz kształtowanie nawyku dbania o środowisko i jego ochronę
- integrowanie się z uczniami starszymi
- współpracę z nauczycielami i rodzicami;
2. Do zadań świetlicy należy:
- organizowanie opieki
- organizowanie pomocy w nauce
- tworzenie warunków do nauki własnej
- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
- organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
- stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie
nawyków kulturalnego życia codziennego
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
- rozwijanie samodzielności i aktywności
- integrowanie najmłodszych uczniów z uczniami klas starszych

- współpraca z rodzicami i nauczycielami, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym i logopedą;

2. Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej:
- zajęcia dydaktyczne: rozmowy, pogadanki, swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie,
redagowanie życzeń i prostych tekstów, oglądanie ilustracji, wystaw i wypowiadanie się na ich temat,
spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy kierowane, konkursy, próby tworzenia własnych tekstów
(wierszy, rymowanek), oglądanie albumów, współtworzenie regulaminów, kontraktów, poznawanie
symboli narodowych oraz ważnych wydarzeń historycznych;
- zajęcia manualne: rysowanie, malowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie, prace techniczne,
prace gospodarczo – porządkowe, projektowanie, wyszywanie, szycie;
- zajęcia ruchowe: gry i zabawy na boisku sportowym , placu zabaw, sali gimnastycznej, gry
zespołowe, tworzenie i wykonywanie prostych układów tanecznych;
- gry i zabawy świetlicowe: gry planszowe , korzystanie z dostępnych sprzętów, zabawek, przyborów
i gier, budowanie z klocków, zabawy w kole, zabawy integrujące, przygotowywanie i odgadywanie
scenek rodzajowych, zabawy w grupach;
- zajęcia muzyczne: śpiew (nauka nowych i utrwalanie znanych piosenek), słuchanie muzyki,
zabawy przy muzyce, relaks przy muzyce, zajęcia rytmiczno- ruchowe, gra na instrumentach
(tworzenie ilustracji muzycznych, prostych akompaniamentów), poznawanie instrumentów
muzycznych;

III. Założenia organizacyjne
Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 16.00.
Salami świetlicowymi są sale nr: 01 i 03.
Zapisy do świetlicy szkolnej trwają do końca pierwszego tygodnia września.
Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole,
wypełnionych przez rodziców.
6. Opieką w świetlicy objęci są uczniowie, wymagający jej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć
lekcyjnych.
7. Dziecko ze świetlicy odbierać mogą jego rodzice lub osoby przez nich upoważnione (upoważnienie
pisemne). Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy ( ze
względu na bezpieczeństwo dziecka, wychowawca świetlicy może poprosić o dokument tożsamości
osoby odbierającej dziecko).
8. W przypadku zmiany, dotyczącej odbierania dziecka przez osobę wcześniej nieupoważnioną, rodzice
mają obowiązek powiadomić wychowawcę świetlicy odpowiednio wcześniej w formie pisemnej,
podając dane osoby odbierającej dziecko, z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie
opuści świetlicy.
9. Uczniowie klas I - III opuszczają świetlicę samodzielnie wyłącznie na podstawie pisemnego
oświadczenia podpisanego przez rodziców.
10. Obowiązkiem rodziców jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń.
Nieprzestrzeganie punktualności odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w ostateczności skutkować
może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
1.
2.
3.
4.
5.

11. Nauczyciel ma prawo do nie wydania dziecka osobie pod wpływem alkoholu.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego,
stworzonego i zawartego we współpracy : wychowawcy- uczniowie.

IV. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
1. Wychowanek ma prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki
- życzliwego traktowania
- poszanowania godności osobistej
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami
- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;

2. Wychowanek jest zobowiązany do:
- przestrzegania regulaminu świetlicy
- przestrzegania zasad współżycia w grupie
- współpracy w procesie wychowania i opieki
- uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych
- respektowania poleceń nauczyciela
- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy
- przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela
- nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową
-dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie
- posiadanie zmiennego obuwia;

V. Nagrody i kary
Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1.
2.
3.
4.

Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
Pochwała przekazana rodzicom.
Pochwała dyrektora szkoły.
Nagroda rzeczowa.
Stosowane kary to:

1.
2.
3.
4.
5.

Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy .
Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VI. Współpraca z rodzicami
1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do
świetlicy.
2. Kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

3. Rozmowy telefoniczne.

.
VII. Dokumentacja świetlicy
1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy z podziałem na miesiące i tematy tygodnia.
3. Plan dnia.
4. Dziennik zajęć świetlicowych.
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Sprawozdania z działalności świetlicy.

VIII. Zadania nauczyciela świetlicy
Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
Przestrzeganie dyscypliny pracy.
Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu pracy.
Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na
powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o
zachowanie zdrowia.
10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pedagogiem i psychologiem szkolnym i logopedą.
11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
12. Wykonanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.
13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
17. Powiadamianie rodziców oraz wychowawców klas o nieodpowiednim zachowaniu ucznia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IX.

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające
realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
- odtwarzacz CD
- przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych

- książki, albumy
- gry planszowe, gry zręcznościowe
- przybory do zajęć artystycznych, technicznych itp.
- sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych;

