REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRZEGORZOWICACH
§1
Postanowienia ogólne
1. 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 wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu
zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy i
profilaktyki.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez
dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
§2
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki
własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.
9. Sprawują opiekę nad uczniami dojeżdżającymi.
Do zadań świetlicy należy:
1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
7. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

8. Organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej.
9. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
§3
Założenia organizacyjne.
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy poniedziałek, wtorek, środa w godz.
8.00-15.20; pozostałe dni w godz. 8.00- 14.25.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice.
3. Karta zgłoszenia do świetlicy stanowi załącznik do regulaminu.
4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego
poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda
nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
6. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.30- 11.4 5oraz .
12.30-12.45. Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką
nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce
szkolnej.
7. Świetlica ma do dyspozycji pomieszczenia : świetlica= stołówka, biblioteka oraz pozostałe
klasy, w których nie odbywają się już zajęcia szkolne.
8. W każdym z tych pomieszczeń jest obecny wychowawca .
§4
Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających, uczniów
rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych
wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: do wyboru zajęć zgodnie z
zainteresowaniami, korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań, wpływa na
planowanie pracy w świetlicy, korzystania z organizowanych form dożywiania.
3. Obowiązki uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest
do:
- systematycznego udział w zajęciach,
- usprawiedliwienia swojej nieobecności,
- nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które
chcą zwolnić
się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
- dbania o porządek i wystrój świetlicy,
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce,
respektowania poleceń nauczyciela wychowawcy,
- przestrzegania regulaminu świetlicy.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie
szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez

dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania
zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela oraz uczniowie nie uczestniczący w lekcji
religii.
6. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w
nauce i zachowaniu.
§5
Nagrody, pochwały, kary, upomnienia
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre
zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:
1. Pochwały ustnej.
2. Pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy.
3. Nagrody rzeczowej.
4. Wnioskowania o podwyższenie oceny zachowania.
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika
świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. Upomnienie ustne.
2. Ostrzeżenie w obecności grupy.
3. Pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.
4. Wnioskowania o obniżenie oceny zachowania.
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub
częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
§6
Współpraca z rodzicami
1. Rodzice zapisują swoje dziecko do świetlicy uzupełniając kartę zgłoszenia. Uczeń zapisany
do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się i uczestniczenia w zajęciach.
2. Wcześniejsze zwolnienie dziecka ze świetlicy odbywa się poprzez pisemne zwolnienie,
potwierdzone przez rodzica telefonicznie.
3. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. W przypadku braku
pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

3. Uczeń mieszkający w pobliżu szkoły (do 0,5 km) posiadający pisemne pozwolenie
rodziców, może opuścić samodzielnie świetlicę, po skończonych zajęciach, przedtem zgłasza
swoje wyjście nauczycielowi.
4. W przypadku ucznia dojeżdżającego lub chorego (niezależnie od odległości do domu) rodzic
musi osobiście odebrać dziecko.

§7
Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy szkolnej – zgodny z Programem Wychowawczym i Programem
Profilaktyki.
2. Dziennik zajęć.

3. Regulamin świetlicy.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej(okresowe i roczne).
6. Strona internetowa - szkolna (systematycznie uzupełniana).

