REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO WE WTÓRKU
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wtórku
opracowany na podstawie : § 82 Statutu Szkoły
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej:
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po
zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte
poprzez realizowane zadań, do których należą:
1) tworzenie warunków do nauki i wypoczynku uczniów;
2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;
3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
4) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
6) wdrażanie do zasad współdziałania w grupie;
7) organizowanie pomocy w nauce, w tym pomocy koleżeńskiej;
8) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia;
9) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
10) rozwijanie samodzielności dziecka i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.”
II. Założenia organizacyjne:
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. porannych tj. od 7.00 do 8.00 oraz po
zakończeniu zajęć lekcyjnych, odpowiednio: od 11.30 lub 12.30 do godz. 16.00.
2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.
3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy zostali zgłoszeni na zajęcia świetlicowe przez
rodziców zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do
świetlicy, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
5. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są od 15 czerwca każdego
roku szkolnego do 10 września.
6. Zgłoszenia dziecka na świetlicę można dokonać w razie potrzeb w ciągu roku szkolnego.
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z miesięcznymi planami pracy opiekuńczo –
wychowawczej świetlicy tworzonymi przez nauczycieli - wychowawców świetlicy w danym roku
szkolnym. Plany te są zgodne z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki oraz rocznym

planem pracy Szkoły.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do
świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane do nauczycielawychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie.
4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w:
- sali gimnastycznej,
- sali świetlicowej,
- biblioteki,
- sal lekcyjnych,
- boiska szkolnego.
IV. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanej opieki,
2. życzliwego traktowania,
3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
4. opieki wychowawczej,
5. poszanowania godności osobistej,
6. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Wychowanek jest zobowiązany do:
1. przestrzegania regulaminu świetlicy i „Świetlicowych zasad ”(zał. nr 1),
2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
3. współpracy w procesie wychowania,
4. pomagania słabszym,
5. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
6. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
7. ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie
8. kulturalnego zachowania się podczas zajęć.
V. Nagrody i kary wobec wychowanków
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre

zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. dyplomu,
4. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.
Kary:
Za nie przestrzeganie zasad zawartych w „Świetlicowe ABC ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane
są następujące kary w zależności od wagi uchybienia:
1. upomnienie ustne,
2. ostrzeżenie w obecności grupy,
3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,
5. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku
niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo
uszkodzony sprzęt.
VI. Dokumentacja świetlicy
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1) kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi informacjami dotyczącymi
pobytu dziecka w świetlicy;
2) regulamin świetlicy szkolnej;
3) miesięczny plan pracy świetlicy;
4) półroczny plan pracy świetlicy szkolnej;
5) tygodniowy rozkład pracy świetlicy szkolnej;
6) tygodniowy plan zajęć dla poszczególnych grup;
7)rozkład dnia pracy świetlicy dla poszczególnych grup;
8) dzienniki zajęć wraz z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z
rodziną dziecka;
9) zbiorcza lista uczniów zgłoszonych na świetlicę;
10) sprawozdania z pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

Załącznik nr 1
Świetlicowe ABC
1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
3. Nie krytykujemy, nie obrażamy i nie stosujemy przemocy wobec innych.
4. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
5. Pamiętamy o magicznych słowach: DZIEŃ DOBRY, PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ,
DO WIDZENIA.
6. Pomagamy młodszym i słabszym.
7. Nie przerywamy osobie mówiącej i słuchamy uważnie, gdy ktoś do nas mówi.
8. W czasie przeznaczonym na naukę zachowujemy ciszę.
9. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
10. Dbamy o: sprzęt świetlicowy, zabawki, gry oraz rzeczy swoje i kolegów/koleżanek.
11. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
12. Jemy/ pijemy tylko przy stolikach. Nie żujemy gum.
13. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.
14. Razem bawimy się i razem sprzątamy po zabawie!

