REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej
1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej
uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz zadbanie o ich wszechstronny
rozwój.
2. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
− zapewnianie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku,
− dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie podopiecznych,
− rozwijanie zainteresowań uczniów,
− propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zasad zdrowego
trybu życia,
− kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
− wdrażanie zasad kulturalnego zachowania, współdziałania w grupie
i koleżeństwa,
− niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w rozwiązywaniu zadań
domowych i przygotowywaniu się do lekcji, praca z uczniami mającymi
problemy z nauką),
− rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci,
− rozbudzanie ciekawości poznawczej,
− kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych
bądź problematycznych,
− stałą współpracę z dyrekcją szkoły, wychowawcami poszczególnych klas,
pedagogiem szkolnym, logopedą i rodzicami (opiekunami) uczniów, a w razie
potrzeby z przedstawicielami instytucji tj. GOPS, PPP.
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II. Założenia organizacyjne
1. Opieką świetlicową objęte są głównie dzieci w wieku 5 – 10 lat, które
muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
(opiekunów prawnych) lub czekają na odjazd szkolnego autobusu bądź
zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę.
2. Po zakończeniu lekcji dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III szkoły
podstawowej

(mające

przebywać

w

danym

dniu

na

świetlicy)

są

odprowadzane do budynku, w którym mieści się świetlica szkolna przez
wychowawcę świetlicy lub nauczyciela, który jako ostatni ma w danej klasie
zajęcia (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem) i przebywają pod
opieką wychowawcy do czasu odjazdu szkolnego autobusu lub do chwili
odebrania ich ze świetlicy przez wyznaczoną osobę dorosłą.
3. Dzieciom nie wolno opuszczać świetlicy bez wiedzy i zgody wychowawcy.
4. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb
środowiska i mogą (w razie potrzeby) ulec zmianie.
5. Zakres zajęć i godziny otwarcia świetlicy w dni, w których nie odbywają
się zajęcia dydaktyczne w szkole określa dyrektor.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin
pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
7. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25 osób
na jednego opiekuna.
8. Wychowankowie świetlicy zobowiązani są do:
− właściwego zachowania,
− przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i kultury osobistej,
− koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
− aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych,
− słuchania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej.
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III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania według ''Rocznego planu pracy
opiekuńczo-wychowawczej'' układanego przez wychowawców na dany rok
szkolny oraz w oparciu o bieżący ''Harmonogram pracy szkoły''.
2. W świetlicy prowadzone są różnego rodzaju zajęcia: plastyczne,
manualne,

dydaktyczne,

logiczne,

czytelnicze,

muzyczne,

filmowe,

relaksacyjne, ruchowe (przy sprzyjającej pogodzie także na świeżym
powietrzu) oraz gry i zabawy świetlicowe. Tematyka tych zajęć dostosowana
jest do wieku, możliwości i zainteresowań uczniów. Służą one rozwijaniu
uzdolnień wychowanków, podnoszeniu ich kreatywności oraz kształtowaniu
umiejętności pracy w zespole.
3. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci,
które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed
lekcjami lub po lekcjach.
5. Zasady

opuszczania

świetlicy

przez

dziecko

określają

rodzice

(opiekunowie prawni) w kwestionariuszu zgłoszenia. Wszelkie zmiany
dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców
(opiekunów prawnych) piśmie. W przypadku braku pisemnej informacji od
rodziców (opiekunów prawnych) dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
IV. Zadania i obowiązki wychowawcy świetlicy
1. Do

zadań

i

obowiązków

wychowawcy

świetlicy

szkolnej

należy

w szczególności:
− sprawowanie opieki nad uczniami obecnymi na zajęciach świetlicowych,
− zapewnianie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki,
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zabawy i odpoczynku,
− realizowanie ''Planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej''
na dany rok szkolny oraz prowadzenie codziennych zajęć tematycznych,
− rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
− pomaganie uczniom w nauce,
− wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,
− poznawanie środowiska uczniów – ich potrzeb, możliwości, problemów
i trudności oraz adekwatne reagowanie na uzyskane informacje,
− wdrażanie wychowanków do poszanowania mienia społecznego i cudzej
własności, przestrzegania porządku oraz zasad kulturalnego zachowania,
− kształtowanie nawyków higieny i zdrowego trybu życia,
− współpracowanie z rodzicami (opiekunami) dzieci, wychowawcami
poszczególnych klas, pedagogiem szkolnym, dyrekcją, biblioteką itp.,
− branie aktywnego udział w życiu szkoły,
− rozbudowywanie

i

doskonalenie

warsztatu

pracy

opiekuńczo-

wychowawczej,
− prowadzenie i gromadzenie dokumentacji świetlicy tj.:
• karty zapisu dzieci na świetlicę,
• dziennik zajęć,
• zeszyt z listą obecności uczniów na zajęciach,
• regulamin świetlicy szkolnej,
• roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej,
• rozkład dnia pracy świetlicy,
• sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej po I i II półroczu,
• inne dokumenty wynikające np. ze zmian w prawie oświatowym, ustaleń
Rady Pedagogicznej, decyzji podjętych na skutek kontaktów z rodzicami
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(opiekunami prawnymi) dzieci.
2. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty
należące do uczniów (np. drogie okulary, markowe ubrania, prezenty
komunijne, biżuteria).
V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych
1.

Wychowanek ma prawo do:

− właściwie zorganizowanej opieki,
− życzliwego traktowania,
− poszanowania godności osobistej,
− rozwijania własnych zainteresowań,
− pomocy w nauce,
− relaksu i odpoczynku,
− ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
− ubiegania się o wsparcie w sytuacjach dla niego trudnych,
− przebywania w grupie rówieśników,
− spędzenia czasu w świetlicy na ciekawie zorganizowanych zajęciach
przebiegających w miłej i bezpiecznej atmosferze.
2.

Wychowanek jest zobowiązany do:

− przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
− dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
− stosowania zasad współżycia i współdziałania w grupie,
− kulturalnego zachowania w stosunku do nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz rówieśników i ich rodziców,
− współpracy w procesie wychowawczym,
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− pomagania słabszym,
− dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
− ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r. i obowiązywać
będzie do odwołania.
2. Na początku września każdego roku szkolnego wychowawcy świetlicy
zobowiązani są do zapoznania z treścią regulaminu uczniów biorących udział
w zajęciach świetlicowych i ich rodziców.
3. Regulamin

dostępny

jest

do

wglądu

w

budynku

świetlicy

oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
4. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkować będzie naganą (ustną
lub pisemną) i prowadzić może do usunięcia dziecka z listy uczestników zajęć
świetlicowych.
5. Wszelkie uwagi oraz wątpliwości związane z organizacją pracy świetlicy
należy zgłaszać w pierwszej kolejności wychowawcom świetlicy.
6. W kwestiach spornych lub sprawach nieunormowanych niniejszym
regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
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