REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w ZSP nr 8 we Wrocławiu

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.
I . Cele i zadania świetlicy:
1. Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 58 jest
zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy:
 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie
zajęć w tym zakresie,
 organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,
 kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
 zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
II. Organizacja pracy w świetlicy:
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-17.00
z przerwą na zajęcia lekcyjne.
2. Liczba wychowanków w grupie wynosi 25 osób.
3. Świetlica jest bezpłatna.
4. Przed przyjęciem ucznia do świetlicy szkolnej rodzice zobowiązani są do
wypełnienia Karty zgłoszenia do świetlicy.
5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują
Regulamin Świetlicy.
6. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka
powinna być niezwłocznie zgłaszana nauczycielowi.
7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
8. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka,
rodzice powinni powiadomić o tym nauczyciela, dzwoniąc na nr tel. 71/ 798-6931 w 202.
9. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców.
10. W sytuacji, w której istnieje podejrzenie, iż osoba odbierająca dziecko jest pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel wzywa innego
opiekuna do odbioru dziecka, następnie:
 o zaistniałej sytuacji nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
 z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową,
 w przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka nauczyciel
wzywa policję.
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11. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice, zgodnie ze Statutem
Szkoły.
12. Za rzeczy przynoszone przez dzieci do szkoły /telefony, tablety, zabawki/,
świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
13. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący
na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
III. Wychowankowie świetlicy:
Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, następnie 4-7,
w szczególności rodziców pracujących, sieroty, dzieci z rodzin niepełnych.
Prawa uczniów uczęszczających do świetlicy.
Uczeń ma prawo do:
 respektowania swoich praw,
 uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach,
 rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 życzliwego, podmiotowego traktowania,
 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru
świetlicy, zabawek i gier.
Obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy.
Uczeń ma obowiązek:
 dbać o ład i porządek,
 zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników
szkoły,
 informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz
wyjściu ze świetlicy,
 meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 zachowywać się kulturalnie w świetlicy i w stołówce szkolnej (zgodnie
z Regulaminem Stołówki).
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja Praw
Dziecka i Wewnętrzny Regulamin Świetlicy szkolnej.
Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym,
nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz
sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku
zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty
naprawy.
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5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki
przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego
powrotu do domu.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.
9. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez
osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z osobą
niepełnoletnią należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze
świetlicy, z pisemną adnotacją rodzica, że bierze pełną odpowiedzialność za
dziecko, po opuszczeniu świetlicy szkolnej).
10. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym
oraz wychowawcami klas.
11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku
szkolnym.
12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze
świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
IV. Nauczyciele świetlicy.
Obowiązki nauczyciela świetlicy:
1. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach Zespołu Samokształceniowego
Świetlicy.
2. Nauczyciele, realizują zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają
o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
3. Nauczyciele tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
4. Nauczyciel świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:
 dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
 przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób
jak najbardziej efektywny,
 dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu
inicjatywy,
 dbania o kulturę spożywania posiłków,
 przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,
 dbania o dobre imię szkoły,
 wykazywania troski o powierzony sprzęt,
 przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,
 przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
5. Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi
nauczycielami i pracownikami szkoły.
6. Nauczyciel ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów)
o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, nauczyciel
zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
 zawiadomienie pielęgniarki szkolnej i pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych
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przypadkach,
 zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia
wychowanka,
 dokonać wpisu w książce wypadków, w razie poważniejszych zdarzeń
poinformować o wypadku dyrektora szkoły.
V. Dokumentacja świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Plan pracy świetlicy szkolnej.
Tygodniowy rozkład zajęć.
Dziennik zajęć.
Karty uczestnika świetlicy i oświadczenia o godzinach pracy rodziców.
Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.
Regulamin Stołówki.
Strona internetowa świetlicy.

Podstawy prawne:
Art. 67 ust.1 pkt 3 Ustawy o systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 ( Dz.U. Nr 95, poz.
425 z 1991 z późniejszymi zmianami)
§ 8 Rozp. MEN z dnia 21 maja w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
i publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 z późniejszymi zmianami)
Statut ZSP nr 8 we Wrocławiu
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