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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.
Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających, dzieci rodziców
obojga pracujących oraz rodzica samotnie wychowującego pracującego.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć
opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy na początku roku
szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiony wychowankom i ich
rodzicom.
Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczyciela świetlicy, dyrektora szkoły, w bibliotece i na
stronie internetowej szkoły.
W sprawach nie objętych regulaminem obowiązuje Statut Szkoły.
Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości
psychofizycznych.
Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu
na:
a. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole,
c. uczniowie dla których niemożliwe było zorganizowanie zastępstw w przypadku nieobecności
nauczyciela prowadzącego zajęcia,
d. uczniowie nieuczęszczający na religię,
e. uczniowie zwolnieni z wychowania do życia w rodzinie (wdż),
f. uczniowie zwolnieni z drugiego języka obcego,
g. uczniowie zwolnieni z basenu.
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP,
b. znajomość procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia,
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zorganizowaną opiekę wychowawczą,
pomoc w nauce, odrabianiu pracy domowej,
warunki do nauki własnej,
kulturalną rozrywkę i zabawę,
właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
rozwój zainteresowań oraz zdolności,
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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,
Do zadań świetlicy należy:
organizowanie opieki,
organizowanie pomocy w nauce,
tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
jeżeli w grupie jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w miarę możliwości
organizuje się zajęcia zgodne z potrzebami ucznia lub tworzy się mniejsze grupy,
wykorzystując dostosowane przedmioty i pomoce dydaktyczne.
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.
Założenia organizacyjne
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Grafik zajęć w świetlicy jest dostosowany do planu zajęć i dowozu uczniów ( świetlica jest czynna
w godz. 8:00 - 14:45 - budynek G; 7:00-16:30- budynek B)

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących
w szkole, które wypełniają rodzice.
3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
a. dojeżdżający do szkoły,
b. nieuczęszczający do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia
lekcyjne,
c. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wdż, religii, drugiego języka obcego, basenu.
4. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone
przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach
uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia,
wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów. Szkoła nie
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odpowiada wtedy za bezpieczeństwo takiego ucznia.

Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według
indywidualnych ustaleń,
6. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana
w formie pisemnej z datą i podpisem.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
świetlicowego,
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Wszyscy uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy
świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po skończonych zajęciach lekcyjnych.

Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili ich
zgłoszenia się do szkoły do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć
lekcyjnych do chwili przekazania opiekunowi dowozu.
10. Wychowawca świetlicy, przed odjazdem autobusu sprawdza listę obecności uczniów.
11. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły (wicedyrektora)
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy oraz o powtarzających się nieobecnościach
uczniów( również pedagoga i wychowawcę).
12. Zwolnione dzieci ze świetlicy szkolnej nie podlegają opiece podczas dowozów.
9.

W świetlicy obowiązuje poniższy kodeks zachowania:
1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie.
Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
3. Uczniowie składają po sobie gry i zabawki. Klocki i gry planszowe segregują i układają.
4. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w "pracach porządkowych''.
5. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
6. Starannie odrabiamy zadania domowe.
7. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
8. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
9. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.
10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.
11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność
zgłaszamy wychowawcy.
12. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
13. Nie krzyczymy, nie biegamy.
14. Bez zgody właściciela nie ruszamy cudzych rzeczy.
15. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.
16. Szanuję swoją i cudzą własność..
17. Pomagamy słabszym.
18. 18.Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz
wychowawcy.
19. Gdy w świetlicy spożywamy posiłki i napoje siadamy przy stoliku.
20. Często myjemy ręce, a szczególnie przed posiłkiem, gdy skorzystamy z toalety, po powrocie
boiska.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
1. Uczeń ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanej opieki,
b. życzliwego traktowania,
c. poszanowania godności osobistej,
d. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na
wyposażeniu świetlicy,
i. korzystania z komputera w świetlicy,

j. samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
k. zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć i wykonanie gazetek ściennych.

2. Uczeń jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) wypełniać polecenia nauczyciela,
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ułożenia plecaków w ustalonym miejscu,
przestrzegania zasad w grupie,
współpracy w procesie wychowania i opieki,
uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.

Nagrody i kary
Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwała przekazana opiekunom.
Stosowane kary to:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy
2. Poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów o niewłaściwym zachowaniu.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
Współpraca z rodzicami
1. Rozmowy telefoniczne.
2. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia, e-dzienniku – VULCAN..
3. Zebrania rodziców/ dni otwarte.
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Dokumentacja świetlicy
Regulamin świetlicy.
Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
Ramowy rozkład dnia.
Tygodniowy rozkład zajęć.
Dziennik zajęć w których notowane są tematy zajęć i frekwencje uczniów.
Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
Półroczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
Kronika świetlicy -blog.

Zadania nauczyciela świetlicy
1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość
o zachowanie zdrowia.
9. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem szkolnym, dyrekcją
szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy .
10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
11. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy,
15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica
i wychowawcę ucznia.
16. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.
17. Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.
Wyposażenie świetlicy
Świetlica szkolna jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację
programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
1. Sprzęt audiowizualny.
2. Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
3. Czasopisma, książki, gry różne , puzzle itp.
4. Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
5. Kawiarenkę internetową.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.
Podstawa prawna
Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.
Sporządzili

Zatwierdził

