REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. PROF. JANA MOLLA
Podstawa prawna:
-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4, poz. 198).

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, ( Dz. U. z 2009 r.,
poz. 400).

-

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. Zm.) art. 1.

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia
19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. Zm.).

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69).

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
 Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, rekreacji oraz pomocy w nauce,
 Organizowanie zajęć zróżnicowanych w formie i treści mających na celu
rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka, ujawnianie i rozwijanie
uzdolnień oraz indywidualnych zainteresowań dzieci,
 W trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci prawidłowe organizowanie czasu
wolnego w formie czynnej i biernej, zapewnienie odprężenia i komfortu
psychicznego,
 Kształtowanie cech charakteru, ogólnie przyjętych wartości moralnych, wdrażanie
do życia w zespole, przyzwyczajanie dzieci do gruntownego, systematycznego i
samodzielnego odrabiania lekcji,

 Współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci korzystających ze
świetlicy.
II. Założenia organizacyjne
1.Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem świetlicy, rocznym planem
pracy oraz tygodniowym rozkładem zajęć.
2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych w miarę możliwości nie
przekraczających 25 dzieci.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w
tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych
oraz uczniowie dojeżdżający i dowożeni.
4. Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie „Karty Zgłoszenia”
wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
5. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez
dyrektora szkoły.
6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia
nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić
świetlicę.
7. W razie nie przestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 6 przez rodziców wychowawca
świetlicy ma prawo powiadomić policję, która podejmie stosowne działania.
8. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
9. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
10. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców (opiekunów).

III. Obowiązki wychowawcy świetlicy.
1. Organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy.
2. Przeprowadzanie codziennych zajęć tematycznych.
3. Systematyczne i należyte przygotowywanie się do zajęć.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi i
przestrzeganie przepisów bhp.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
9. Terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
IV. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki.

2.
3.
4.
5.
6.

Życzliwego traktowania.
Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
Opieki wychowawczej.
Poszanowania godności osobistej.
Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
Współpracy w procesie wychowania.
Pomagania słabszym.
Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

V. Kary i nagrody wobec wychowanków
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w
konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. Pochwały ustnej.
2. Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy.
3. Nagrody rzeczowej.
4. Dyplomu.
Kary:
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla
uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. Upomnienie ustne.
2. Ostrzeżenie w obecności grupy.
3. Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.
4. Wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.
5. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, powinni pokryć
koszty naprawy.
VI. Pracownicy świetlicy.
Pracownikami świetlicy są nauczyciele- wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi
szkoły.
VII. Dokumentacja świetlicy:

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy szkolnej.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Dzienniki zajęć.
4. Karty zgłoszeń.

