Regulamin świetlicy szkolnej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie

Opracowała:
Agnieszka Nowak
Kierownik świetlicy
Postanowienia ogólne

Świetlica jest wewnątrzszkolną instytucją wychowawczą wspomagającą i uzupełniającą pracę szkoły
we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. W
świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć
opracowanego przez kierownika i wychowawców świetlicy.

Cele i zadania świetlicy
Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki
własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz
kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych.
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,


organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,



organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,



organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw
ruchowych oraz dostarczenie dzieciom rozrywki i relaksu,



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 samorządności,



integracja uczniów,



przeciwdziałanie agresji i przemocy,



współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,



zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Pracownicy świetlicy
1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i wychowawcy świetlicy – członkowie Rady
Pedagogicznej.
2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
3. Wychowawcy świetlicy podlegają bezpośrednio kierownikowi świetlicy.

Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7:30 – 17:30.
2. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas 0 – IV rodziców pracujących, rodzin
niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, dojeżdżających autobusem
szkolnym, nieuczęszczających na religię lub basen.
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy szkolnej, którą wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie.
4. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, które nie powinny
przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy (Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.))
5. Świetlica wymaga pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów o sposobie
opuszczania świetlicy przez dziecko.
6. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są przyprowadzani i odbierani osobiście przez osoby
upoważnione.
7. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach.
8. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
9. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania zasad
dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci zabawki i wartościowe
przedmioty.
Szczegółowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy znajdują się w procedurach
obowiązujących w świetlicy.

Prawa ucznia w świetlicy
Uczeń ma prawo do:


respektowania swoich praw i obowiązków,



uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,



rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,



rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
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życzliwego, podmiotowego traktowania,



swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,



uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,



korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy,
zabawek i gier.

Obowiązki ucznia w świetlicy
Uczeń ma obowiązek:


dbać o ład i porządek,



zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu,



zgłaszać się do wychowawcy świetlicy w celu zapisania się i wypisania ze świetlicy,



informować każdorazowo o swoim wyjściu ze świetlicy,



stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,



meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,



aktywnie uczestniczyć w zajęciach,



zachowywać się kulturalnie w świetlicy .

Dokumentacja świetlicy
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Regulamin świetlicy szkolnej.
2. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej.
3. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
4. Miesięczny i tygodniowy plan pracy świetlicy.
5. Rozkład dnia pracy świetlicy.
6. Dziennik zajęć.
7. Lista obecności uczniów.
8. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

9. Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka.
10. Karta zajęć pozalekcyjnych.
11. Karta wyjść świetlicowych.
12. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka.
13. Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka.

Załączniki:
1. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej.
2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
3. Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka.
4. Karta wyjść świetlicowych.
5. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka.
6. Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka.
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