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Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo - wychowawczej działalności szkoły
dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców
(prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do szkoły.
Cele i zadania świetlicy
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie
warunków do nauki i rekreacji. Czas wolny dziecka to czas, który może być przeznaczony na jego
odpoczynek, rozrywkę i zaspokojenie osobistych zainteresowań.
Do zadań świetlicy należy:


stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;



dbanie o bezpieczeństwo wychowanków oraz przeciwdziałanie niepożądanym
zachowaniom;



zapewnienie opieki wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwego zachowania w szkole, domu i środowisku lokalnym;



wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego;



rozwijanie samodzielności i samorządności;



organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce;
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE



Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.



Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 1 – III, oraz uczniowie kl. IV-VIII ,
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.



Opieka świetlicy objęci są także uczniowie:
1) Skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia
lekcyjne
2) Zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. religii, wychowania fizycznego(w przypadku
gdy są to lekcje środkowe przebywanie w świetlicy jest obowiązkowe)



Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie)
pracują zawodowo (dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).



Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze, które zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. nie powinny
przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.



Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają
kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) oraz
uzasadnienie o ubieganie się o przyjęcie dziecka do świetlicy (w przypadku stwierdzenia
niezgodności danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – dziecko zostanie
skreślone z listy uczestników świetlicy).



Rekrutacja odbywa się w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego.



Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
o samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
o odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic (prawny opiekun).
Upoważnienia są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.
Jednocześnie w takich przypadkach rodzic (prawny opiekun) ponosi odpowiedzialność
za bezpieczny powrót dziecka do domu.



Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie (zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wyjście dziecka z np.
niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka
ze świetlicy).



Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do każdorazowego zgłoszenia odbioru
dziecka wychowawcy świetlicy.



Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbioru dziecka punktualnie
do godziny 17.
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odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy
w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami( prawnymi opiekunami)
dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).


W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się
i akceptują Regulamin Świetlicy.



W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod
opieką wychowawcy.

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY


Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Ich prawa i obowiązki wynikają
z potrzeb i zadań świetlicy.



Wychowanek ma prawo do:
o życzliwego i podmiotowego traktowania,
o swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
o opieki wychowawczej
o zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć,
o poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą.
o korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych,
księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,



Wychowanek jest zobowiązany do:
o przestrzegania reguł zachowania w świetlicy,
o stosowania się do uwag i wskazówek wychowawcy,
o opuszczania świetlicy tylko po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy
i uzyskaniu od niego zgody,
o przestrzegania zasad współżycia w grupie,
o dbania o gry, zabawki i inny sprzęt znajdujący się w świetlicy,
o porządkowania swojego miejsca pracy i zabawy.
OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY



Przestrzeganie przepisów bhp w świetlicy szkolnej.



Dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków.



Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.



Prowadzenie dokumentacji –roczne i tygodniowe plany pracy, dziennik zajęć.



Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy oraz rozkładem dnia.



Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczniów.



Dbałość o estetykę świetlicy i powierzony sprzęt.



W przypadku, gdy wychowanek nie przestrzega ustalonych zasad i reguł grupy, sprawia
problemy wychowawcze Rada Pedagogiczna Świetlicy może podjąć decyzję
o zawieszeniu lub wykluczeni dziecka ze świetlicy szkolnej.
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY





roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, tygodniowy rozkład zajęć,
dziennik zajęć,
karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy,
Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017

