Włodawa, 28.08.2012 r.

Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie
im. Komisji Edukacji Narodowej

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.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
2. Regulamin świetlicy jest opracowywany przez komisję powołaną przez Radę Pedagogiczną i
wprowadzony do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
Cele i zadania świetlicy
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do
nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

Założenia organizacyjne
1. Świetlica czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 1030 do 1600.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 – III oraz dzieci czekające na zajęcia
dodatkowe, np. zajęcia korekcyjne, kółko szachowe itp. (w wyjątkowych sytuacjach dzieci
z klasy IV).
3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują
zawodowo, uczniów dojeżdżających oraz dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej.
4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają
kwestionariusz zgłoszenia zawierający dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz
oświadczenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców (w przypadku stwierdzenia niezgodności
danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – dziecko zostanie skreślone z listy
uczestników świetlicy).
5. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dziecku posiłku na czas pobytu w świetlicy
szkolnej.
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6. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowawcy
świetlicy, pedagog szkolny.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
7. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników
świetlicy po wyczerpaniu konsekwencji przewidzianych Regulaminem świetlicy szkolnej.
Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.
Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka dyscyplinarnie usuniętego
ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w
następnym roku szkolnym.
8. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w
miesiącu opłata za pobyt dziecka w świetlicy, do czego rodzic lub opiekun zobowiązuje się
w pisemnym oświadczeniu. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły i Radę
Rodziców. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
9. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców
świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
10. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
11. Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia
opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
14. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo
poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub w formie pisemnej.
15. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim
rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy)
z wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego.
16. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice (osoby nie wpisane
w deklaracji ) należy telefonicznie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
17. Każdą zmianę wcześniejszych ustaleń w Kwestionariuszu należy zgłosić wychowawcy
świetlicy.
18. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
19. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą
koszty naprawy.
20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
Świetlicy(w formie pisemnej).
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PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, jednostkowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru
świetlicy, zabawek i gier.
OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:
a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu
w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej,
h) informować wychowawcę świetlicy o potrzebie skorzystania z telefonu komórkowego
(zakaz zabawy telefonem komórkowymi grami elektronicznymi podczas zajęć świetlicowych).

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Przewidziane nagrody i wyróżnienia za aktywność i zachowanie w czasie zajęć
świetlicowych:
Przyznanie pieczątki zgodnie z ustalonymi zasadami.
Pochwała wobec wszystkich dzieci udzielona przez wychowawcę świetlicy.
Drobny upominek.
Pochwała przekazana wychowawcy klasy.
Przewidziane konsekwencje wobec dziecka, które nie przestrzega obowiązków
przewidzianych w Regulaminie świetlicy:
Ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim,
pisemnie lub telefonicznie).
Poinformowanie wychowawcy klasy.
Rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem szkoły.
Skreślenie z listy uczestników świetlicy po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
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Dokumentacja świetlicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na
początku roku szkolnego.
Dzienny rozkład zajęć .
Dziennik zajęć.
Kwestionariusze zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
Semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
Oświadczenia o zapoznaniu się w Regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązaniu do
uiszczania comiesięcznej opłaty świetlicowej.
Regulamin świetlicy szkolnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.
Podpis Dyrektora Szkoły
mgr inż. Stanisław Leszuk
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