REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28
im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

I. Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań
opiekuńczo- wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie
wychowawczym szkoły.
Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub
organizację dojazdu do szkoły. (Dz.U. nr 14 z dnia 23.11.1999&8.1)
II. Cele i zadania świetlicy
Cele działalności świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie wychowankom właściwej, zorganizowanej opieki,
odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, twórczej działalności oraz
zaspokajania potrzeb dzieci.
2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka zwłaszcza jego
rozwoju moralno - społecznego i umysłowego.
3. Wyzwalanie aktywności poznawczej i twórczej poprzez odpowiednio
dobrane gry i zabawy rozwijające wyobraźnię, pomysłowość i samodzielność.
4. Wspomaganie rozwoju
zainteresowań i uzdolnień.
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5. Wzbogacanie wiadomości poprzez odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich
prowadzenia.
6. Przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz budowanie poprawnej komunikacji
interpersonalnej.

7. Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć oraz szacunku wobec
rodziców, nauczycieli i innych osób.
8. Kształtowanie i wzmacnianie pożądanych cech charakteru, budowanie
systemu wartości.
9. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania, systematyczna współpraca
z rodzicami.
10. Przestrzeganie przyjętych norm zachowania , umiejętność rozwiązywania
sytuacji problemowych.
11. Tworzenie atmosfery życzliwości i akceptacji.
12. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
13. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy
rozwój fizyczny.
14. Rozwijanie umiejętności samooceny, zachęcanie do wyrażania opinii na
określony temat.
15. Motywowanie do działań twórczych szczególnie u dzieci nieśmiałych
i lękliwych.
16. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
17. Wdrażanie do utrzymywania porządku i poszanowania własności.
18. Upowszechnienie i przestrzeganie zasad kultury zdrowotnej.
19. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie
wolnego czasu.

Do zadań świetlicy należy:
1. Tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego
myślenia.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny.

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie
kulturalnych nawyków życia codziennego.
5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.

III. Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy szkolnej pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I-III,
w tym w szczególności:
a/ uczniowie rodziców pracujących,
b/sieroty,
c/ uczniowie z rodzin niepełnych,
d/ uczniowie z rodzin wielodzietnych.
2. Do świetlicy przyjmowani są również:
a/ uczniowie z klas IV-VI ( w razie potrzeby),
b/ uczniowie zwolnieni z lekcji religii oraz oczekujący na zajęcia lekcyjne i koła,
c/ uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela,
d/ uczniowie dojeżdżający,
3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:
a/ zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka uczestnictwa w zajęciach
świetlicy do dnia 3.09. każdego roku szkolnego,

b/ wypełnienie przez rodzica (opiekuna prawnego) karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy do dnia 10.09. każdego roku szkolnego i zapoznanie się z regulaminem
świetlicy.
4. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godz. 7.00-17.00.
5. Zakres zajęć w świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa
dyrektor szkoły.
6. Zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna
przekraczać 25 osób.
7. Świetlica realizuje zadania według planu opiekuńczo-wychowawczego
świetlicy opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania
planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem
Profilaktyki.
8. Dzieci oczekujące na rozpoczęcie zajęć w świetlicy po lekcjach przebywają na
przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących. Dzieci
korzystające ze stołówki (od 11.30-12.50) przebywają pod opieką wychowawcy
świetlicy pełniącego dyżur w jadalni.
9. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do
świetlicy.

IV. Zasady obowiązujące wychowanków świetlicy
1. Wychowanek uczestniczy w zajęciach w godzinach podanych przez rodziców
w momencie zgłoszenia.
2. Zwolnienie z zajęć otrzymuje tylko za zgodą rodziców.
3. Codziennie zgłasza swoje przybycie u wychowawcy grupy.
4. Nie opuszcza świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
5. Dba o ład i porządek pomieszczenia.
6. Tornistry i pozostałe rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym miejscu.

7. W czasie spożywania posiłków uczeń powinien przestrzegać zasad
kulturalnego ich spożywania.
8. Po skończonych zajęciach
porządek.

lub zabawie dziecko pozostawia po sobie

9. Szanuje i chroni mienie społeczne, oszczędnie gospodaruje materiałami.
10. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.
11. Stwarza atmosferę wzajemnej życzliwości, pomaga słabszym.
12. Okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom
szkoły.

V. Regulamin wewnętrzny świetlicy ( do zapoznania się przez rodziców)
1. Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do
świetlicy.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoje przybycie.
3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym
opuszczeniu sali.
4. Rodzice nie mają możliwości
samodzielnego powrotu do domu.
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5. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
6.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela
świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
7. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie
opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
8. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku
szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego ucznia
uczęszczającego do świetlicy.

9. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin
pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
10. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać
o wyposażenie świetlicy, zniszczone pomoce uczeń ma obowiązek naprawić lub
odkupić.
11. O wszelkich zmianach dotyczących wychodzenia dziecka ze świetlicy lub
zwolnienia z zajęć rodzice pisemnie informują nauczyciela.

VI. Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Regulamin świetlicy.
3. Ramowy rozkład dnia.
4. Tygodniowy rozkład zajęć.
5. Wzór karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
6. Roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
7. Dzienniki zajęć.
8. Dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
9. Zeszyt rozliczeń finansowych.

Data uchwały 30.08.2013r.
Obowiązuje od 01.09.2013r.
Regulamin znajduje się u dyrektora szkoły, w świetlicy szkolnej, w bibliotece
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

