REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZWI
Obowiązuje od 01.09.2019r.

I. Postanowienia wstępne
1.

Świetlica prowadzona jest dla uczniów PSP w Uszwi

2.
Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy jest dyrektor
szkoły.

II. Cele i zadania świetlicy
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej
uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków
rozwoju.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej takie jak:
1.

Zapewnienie uczniom opieki w godzinach: przed lub po lekcjach.

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej
postawy społeczno – moralnej i patriotycznej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisku lokalnym).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych.
6.

Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i
czystości oraz dbałości o zdrowie.

9. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
10. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych.
11. Współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwiania na kulturę i nabycie nawyku
korzystania
z książek.
12. Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie
wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej.
13. Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
panowanie nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.
14. Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.
III. Dokumentacja
1.

Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej.

2.

Dziennik zajęć.

3.

Ewidencja obecności wychowanków świetlicy w dzienniku.

4.

Karty zgłoszenia do świetlicy, listy osób upoważnionych do odbioru dziecka.

5.

Regulamin Świetlicy Szkolnej.

IV. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszenia

składanych przez rodziców (opiekunów) Przyjęcia następują:
 W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- III:
rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
 W drugiej kolejności uczniowie klas IV:

rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
 W miarę wolnych miejsc pozostali wychowankowie.
1. Świetlica pracuje w godzinach 6:45 do16:00

2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego
nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków. (W obecnym czasie pandemii
-20)
3. Świetlica realizuje zadania według planu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

4.
W świetlicy prowadzone są zajęcia tematyczne, umożliwiające wszechstronny rozwój
zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5.

Świetlica zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych.

6.
Odpowiedzialność nauczyciela świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia
dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia
świetlicy przez dziecko.
7.
Uczestnicy zajęć świetlicowych odbierani są po zajęciach przez rodziców lub
opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez nich w formie pisemnej.
8.
Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka przypadku, gdy stan osoby
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub agresywne zachowanie. W takim
przypadku opiekun ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu wyjaśnienia
sprawy: wychowawca świetlicy jest zobowiązany skontaktować się z drugim rodzicem lub
inną osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub
opiekunami wychowawca świetlicy kontaktuje się z komisariatem policji. O zaistniałej sytuacji
informuje dyrektora szkoły.
10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe ograniczające lub odbierające prawa do opieki nad
dzieckiem.
11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jej terenie cenne przedmioty
i przyniesione zabawki.
12. Uczestnicy zajęć mogą opuszczać świetlicę tylko za zgodą nauczyciela.
13. Złamanie zasad opisanych w niniejszym regulaminie lub nie przestrzeganie zasad
społecznego będzie powodem usunięcia ucznia z listy uczestników w trybie
natychmiastowym.
14. Rodzice dziecka, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
V. Zasady zachowania na świetlicy
1.Wszyscy dbamy o porządek, ład i wygląd naszej świetlicy. Sprzątamy po sobie.
Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
2.Po wejściu do świetlicy układamy plecaki i odzież we wskazanym miejscu.
3.Szanujemy przybory, gry i zabawki.
4.Po zakończonej zabawie składamy po sobie gry i zabawki oraz odkładamy je na miejsce.
5.Chętnie uczestniczymy w zajęciach grupowych, grach i zabawach,
6.Współpracujemy z innymi uczniami.

7.Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
8.Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
9.Informujemy nauczycieli o każdym wyjściu ze świetlicy.
10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
11. Jesteśmy kulturalni i używamy zwrotów grzecznościowych.
12. Nie krzyczymy, nie biegamy.
13. Nie przeklinamy, nie używamy wulgaryzmów, nie niszczymy cudzych prac.
14. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela i opiekuna.
15. Spożywamy posiłki i pijemy napoje wyłącznie siedząc przy stolikach.

VI. Obowiązki rodziców lub opiekunów
1.
a)

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do:
punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy

b)
pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu
odbierania dziecka ze świetlicy.
c)
poinformowania dziecka o zasadach obowiązujących na świetlicy oraz zasadach
bezpiecznego powrotu ze świetlicy do domu w przypadku wyrażenia pisemnej zgody na
samodzielny powrót dziecka do domu.
1.

Regulamin świetlicy dostępny jest na stronie internetowej w świetlicy szkolnej.

2.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2019 r.

Regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły: mgr Barbarę Kondziołkę

