REGULAMIN OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ
W OSTROŁĘCE
DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
§1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w
programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w
oparciu o roczny plan pracy szkoły.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb)
na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji
wychowankom i ich rodzicom.
4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 Czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 Organizację dojazdu do szkoły,
 Inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole po złożeniu dodatkowego podania wyjaśniającego
potrzebę objęcia dziecka opieką w szkole.
5. Zajęcia świetlicowe są organizowane systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych
oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych.
§2
Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
 zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 pomoc w nauce,
 odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań,
 kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 rozwijanie zainteresowań oraz zdolności,
 wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 organizację właściwego i kulturalnego wypoczynku,
 współpracę ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
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 samorządności,
 współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,
 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
§3
Założenia organizacyjne.
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7:00 – 17:00.
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które
wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25
uczniów.
5. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane
do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której

rodzic nie wpisał do karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/opiekunów
prawnych.
6. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest punktualne odbieranie dziecka. Nagminne nieprzestrzeganie
punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
§4
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 właściwie zorganizowanej opieki,
 życzliwego traktowania,
 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
2 . Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 przestrzegania regulaminu wewnątrzszkolnego 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,
 przebywaniu 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.
§5
Nagrody i kary
1. Stosowane nagrody i wyróżniania:
 wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 pochwała przekazana opiekunom,
 drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.
2. Stosowane kary:
 upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów,
 poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
 nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
§6
Współpraca z rodzicami
1.Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dzieci ze świetlicy.
2. Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.
4. Pisemne informacje w dzienniku.
§7
Dokumentacja świetlicy
1. Regulamin świetlicy szkolnej.
2. Roczny program pracy opiekuńczo –wychowawczej świetlicy szkolnej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na
początku roku szkolnego.
3. Ramowy rozkład dnia.
4. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej.
5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

Podstawa prawna
Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

