REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ – SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 17 W TYCHACH

Podstawa prawna :
Art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U .z 2017 r. poz.59).

§ 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
Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na
początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na:
- czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
- organizację dojazdu do szkoły lub
- inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie, którzy wymagają
zapewnienia opieki w szkole.
5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z
uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także
ich możliwości psychofizycznych.
§ 2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
- zorganizowaną opiekę wychowawczą,

- pomoc w nauce,
- warunki do nauki własnej,
- kulturalną rozrywkę i zabawę,
- właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
- rozwój zainteresowań oraz zdolności,
- stymulowanie postawy twórczej,
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
- pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z
rówieśnikami,
- pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
- wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
- współpracę z ich 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,
- współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a
także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 16.30.
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje nauczyciel wyznaczony przez
dyrektora szkoły.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń
obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba
uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie, którzy takiej opieki potrzebują:
- nie uczęszczający na lekcje religii (na podstawie list sporządzonych przez
katechetów),
- skierowani do świetlicy przez wicedyrektora szkoły,
7. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 12.50 oraz 13.35.
Pozostałe dzieci spędzają czas w świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy.
8. Dziecko ze świetlicy może odbierać jedynie rodzic/prawny opiekun oraz
wyznaczone przez nich osoby, wpisane do Karty upoważnienia odbioru ucznia ze
świetlicy.
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic
nie wpisał do Karty upoważnienia, wyłącznie na podstawie pisemnej informacji
rodzica/prawnego opiekuna.
9. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie,
według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w
ostateczności skutkować może zgłoszeniem do wicedyrektora, dyrektora szkoły,
wdrożeniem procedury pozostawiania ucznia po godzinach pracy świetlicy.
10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii :
- pobytu ucznia w świetlicy,
- odbioru,
- samodzielnego wyjścia ucznia do domu,
- wyjścia na dodatkowe zajęcia,
Musi być przekazana w formie pisemnej z datą, godziną wyjścia i czytelnym
podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu
świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.
12.Pedagog szkolny sporządza listę uczniów, którzy mają orzeczenie sądu dotyczące
władzy rodzicielskiej. Na tej podstawie wychowawca świetlicy może odmówić
wydania ucznia rodzicowi, który ma ograniczone lub odebrane prawa. W strawach
spornych decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Wychowanek ma prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,
- poszanowania godności osobistej,
- swobody wyrażania myśli i przekonań
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
- zyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na
wyposażeniu świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
- przestrzegania regulaminu świetlicy (sali),
- przestrzegania Kodeksu Zachowania „Świetlicowe ABC”,
- przestrzeganie „ Paktu Przeciw Agresji”,
- przestrzegania zasad współżycia w grupie,
- współpracy w procesie wychowania i opieki,
- uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
- pomagania słabszym,
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
- respektowania poleceń nauczyciela,
- nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

- przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
- dbałości o ład i porządek,
- uczestniczenia w pracach porządkowych,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

§ 5. NAGRODY I KARY
1. Stosowane nagrody to:
- pochwały w obecności grupy,
- pochwała do wychowawcy klasy,
- pochwały do rodziców,
2. Stosowane kary to:
- upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności grupy,
- poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu,
- nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
- poinformowanie pedagoga szkolnego,
- poinformowanie wicedyrektora, dyrektora szkoły,
- dla uczniów kl. 4-8, wpisanie informacji do rodzica oraz punktów ujemnych do
zachowania, zgodnie z W O,
§ 6. PRACOWNICY ŚWIETLICY
1. W świetlicy pracują wychowawcy świetlicy.
Do podstawowych obowiązków wychowawcy świetlicy należy :
- organizowanie pracy zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy,
- systematyczne i należyte przygotowywanie się do zajęć,
- systematyczne prowadzenie dziennika zajęć,
- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi i
przestrzeganie przepisów bhp,
- regularne utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci ,nauczycielami, pedagogiem ,
- terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
- opracowywanie podstawowych dokumentów,
- dbanie estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy,

- realizacja zadań ustalonych w przydziale czynności dodatkowych przez dyrektora
szkoły,
- współpraca z dyrektorem, wicedyrektorem, organizacjami szkolnymi, instytucjami
pozaszkolnymi,
- opracowywanie materiałów na posiedzenie
opiekuńczego,

zespołu samokształceniowego

- dbanie o wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne i potrzebne materiały,
§ 7. PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Obowiązuje procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.
2. Przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonują wychowawcy świetlicy w razie
wątpliwości decyzję podejmuje dyrektor szkoły .
§ 8. ZAJĘCIA DODATKOWE
1. Uczniowie będą wysyłani ze świetlicy na dodatkowe zajęcia zgodnie z obowiązującą
procedurą wyjść.
§ 9.RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

1. Kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami:

- bezpośredni, codzienny kontakt, rozmowy przy przyprowadzaniu lub odbieraniu
ucznia ze świetlicy,

- telefoniczne powiadamianie w sytuacjach pilnych,

- pisemna informacja w dzienniku elektronicznym,

2. Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów:

- odbierać ucznia ze świetlicy do 16.30,

- powiadomić wychowawcę świetlicy o odbiorze ucznia ze świetlicy,

- poinformować pisemnie wychowawcę świetlicy o samodzielnym wyjściu dziecka ze
świetlicy do domu , za bezpieczny powrót dziecka do domu odpowiedzialność ponosi
rodzic lub opiekun prawny ,

- poinformować o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze
świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne
wyjście itp.) rodzice informują wychowawcę świetlicy na piśmie - z aktualną datą,
godziną wyjścia oraz czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia uczeń nie może
opuścić świetlicy,

- decyzję o posłaniu ucznia do domu bez pisemnego upoważnienia, może podjąć
dyrektor szkoły (wtedy to dyrektor ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję),

- dziecko 6 letnie ze świetlicy może iść do domu pod opieką upoważnionej osoby, która
ukończyła 10 - ty rok życia,

- samo do domu może pójść dziecko, który ukończył 7 - my rok życia, posiada pisemną
zgodę rodzica/opiekuna,

- poinformować pisemnie wychowawcę świetlicy na jakie zajęcia dodatkowe, w jaki dzień, o której
godzinie ma być wysyłane dziecko,

- rodzice odbierający dzieci bezpośrednio z zajęć pozalekcyjnych (w godzinach pracy świetlicy),
informują o tym fakcie wychowawcę świetlicy,

- poinformować wychowawcę świetlicy o stanie zdrowia dziecka,

- pokryć szkody wyrządzone przez swoje dziecko na terenie świetlicy,

- na bieżąco aktualizować dane zawarte w karcie zgłoszenia,

- poinformować o zmianie numeru telefonu,

- zapoznać się z regulaminem świetlicy zamieszczonym na stronie internetowej
szkoły,

- telefoniczna , meilowa, informacja rodzica nie jest podstawą do wypuszczenia
ucznia ze świetlicy samego do domu,
§ 10 DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Wychowawczy plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Rozkład dnia.
4. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej.
5. Karty zapisu uczniów do świetlicy szkolnej.

§ 11 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej,
- procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej przez
rodziców,
- procedura wysyłania na lekcje, przyprowadzania z lekcji oraz zajęć dodatkowych,
- procedura postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba nietrzeźwa,
- procedura postępowania w przypadku pozostawienia ucznia po godzinach pracy
świetlicy,
- procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia,
- procedura postępowania przy zwalnianiu ucznia ze świetlicy,
- procedura postępowania w przypadku kradzieży,
- procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów,
- procedura postępowania w przypadku wystąpienia wśród uczniów agresji słownej,
- procedura postępowania w przypadku wystąpienia wśród uczniów agresji fizycznej,

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt
audiowizualny, sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Tablet do prowadzenia dziennika elektronicznego.
Nagrody w konkursach świetlicowych finansowane są z darowizny rodziców. Kontrolę
nad realizacją funduszu świetlicowego sprawuje Rada Rodziców.
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice zgłaszają do
wychowawcy świetlicy, obowiązuje droga służbowa.
W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują
wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji, wicedyrektor, dyrektor szkoły.
Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, bibliotece szkolnej,
sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

