REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
IM. GEN. W. SIKORSKIEGO W LUBINIE

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie
wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego
rozkładu zajęć.
3. Regulamin świetlicy może ulec modyfikacji ze względu na zmiany przepisów
prawnych lub zmiany organizacji pracy świetlicy w szkole.
§ 2 Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz. 624, z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. 2017 r.; poz. 1646),
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. PRAWO OŚWIATOWE ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

§ 3 Cele i zadania świetlicy
1. Głównym

celem

świetlicy

jest

zapewnienie

opieki wychowawczej,

tworzenie

warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych zarówno w sali jak i na szkolnym placu
zabaw,
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami
społecznymi,
f) sprawowanie opieki podczas pobytu w stołówce szkolnej,
g) kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
h) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
i) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
j) zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej, w stołówce
oraz na szkolnym placu zabaw.

§ 4 Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku
(wykluczając dni świąteczne) w godzinach 6.15 – 16.00.
2. W przypadku nie odebrania dziecka po zakończeniu zajęć w świetlicy, tj. o godzinie
16.00

wychowawca

podejmuje

próbę telefonicznego

kontaktu,

w

celu

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
a) w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca ma
obowiązek zawiadomić Policję o fakcie nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej
przez jego prawnych opiekunów. Dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom (Policja).
3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń,
które wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie.
4. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć do 15 czerwca każdego roku
szkolnego (zapis na kolejny rok szkolny), w którym dziecko uczęszcza do świetlicy
szkolnej.Szkoła może zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w niej
dłużej ze względu na czas pracy opiekunów lub w przypadkach, gdy organizacja dojazdu do
szkoły lub inne okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole.
5. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
6. Dzieci przynależą do grup wychowawczych.
7. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak
najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego
oświadczenia.

8. Każda nowa decyzja rodzica/ prawnego opiekuna musi być przekazana w formie
pisemnej z datą i podpisem.
9. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może w danym dniu być przyjęte
powtórnie.
10. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych.
11. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przyniesione przez uczniów (drogie zabawki, pieniądze) .
12. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko:
Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie, jeżeli:
-dziecko ukończyło 7 lat
-czas wyjścia ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami ( dzień
tygodnia, dokładna godzina)
-dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica
-poza rodzicami dziecko mogą odebrać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie
pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych.
§ 5 Wychowankowie świetlicy
1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zabawach,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) życzliwego traktowania,
e) wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu,
f) korzystania z obiadów w stołówce szkolnej (po uiszczeniu opłaty przez rodziców).
2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
b) dbania o porządek, wyposażenie oraz wystrój świetlicy,

c) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy (rodzice ucznia, który dokonał
celowego

zniszczenia

wyposażenia

świetlicy,

mogą

zostać

obciążeni

pełną

lub częściową kwotą za zniszczony lub uszkodzony sprzęt),
d) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w
stołówce,
e) respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
f) przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 6 Dokumentacja świetlicy
1. Plan pracy grupy wychowawczej świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.
2. Ramowy rozkład dnia.
3. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
5. Regulamin świetlicy.

