REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTOCZNEJ

§1
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 wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych na powietrzu,
d) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie
różnorodnych zajęć, konkursów, przeglądów, występów,
e) współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem w zakresie realizacji zadań opiekuńczych
i wychowawczych szkoły,
f) upowszechnianie wśród uczniów zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
osobistej oraz troski o własne zdrowie,
g) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

§2
1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas „0”,I-III oraz IV-VIII i III Gim , których rodzice/ prawni
opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki (przed lub po zajęciach lekcyjnych) ze względu
na czas pracy.
2. Przyjęć uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na wniosek rodziców/opiekunów na podstawie
złożonej karty zgłoszenia.
Niedostarczenie karty zgłoszenia w terminie określonym przez dyrektora szkoły jest równoznaczne z
niekorzystaniem przez dziecko ze świetlicy.
3. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Grupa świetlicowa liczy max. 25 uczniów przypadających na jednego nauczyciela.
5. Ilość grup zależna jest od liczby zapisanych uczniów, możliwości lokalowych szkoły oraz liczby
zaplanowanych etatów nauczycielskich.

§3
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 – 16:00.
2. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u
wychowawcy świetlicy do czasu wyjścia pod opieką nauczyciela prowadzącego na zajęcia lekcyjne oraz
zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych
deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy oraz harmonogram dnia ustala kierownik świetlicy
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
§4
1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele podlegający dyrektorowi szkoły.
2. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz planami
pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy
i zatwierdza dyrektor szkoły.
3. Nauczyciele świetlicy prowadzą dzienniki zajęć poszczególnych grup świetlicowych.
§5
1. Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do:
a) opieki wychowawczej i pomocy dydaktycznej ze strony nauczycieli świetlicy,
b) rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez korzystanie z oferowanych zajęć,
c) bezpiecznej zabawy zgodnie z ustaleniami określonymi na początku roku szkolnego,
d) korzystania z wyposażenia świetlicy pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy,
e) udziału w imprezach, uroczystościach szkolnych, konkursach świetlicowych.
2. Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek:
a) przestrzegać zasad BHP oraz przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami nauczycieli świetlicy,
b) przestrzegać wewnętrznych szczegółowych ustaleń świetlicy szkolnej,
c) szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,
3. W przypadku niestosowania się przez ucznia do zasad obowiązujących w świetlicy stosowane są
poniższe procedury:
a) rozmowa nauczyciela świetlicy z uczniem,
b) wpis do zeszytu kontaktowego,

c) rozmowa nauczyciela świetlicy z rodzicami ucznia,
d) rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem,
e) rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami.

§6
1. Prawa rodziców:
a) rodzice uczniów mają prawo do zapewnienia opieki świetlicowej ich dziecku przy spełnieniu
wymogów zawartych w par. § 2 ,
b) rodzice mają prawo do pełnej informacji o pracy świetlicy i proponowanych zajęciach,
c) rodzice mają prawo do uzyskiwania bieżącej informacji na temat własnego dziecka,
d) rodzice mają prawo do udziału w imprezach organizowanych przez nauczycieli świetlicy.
2. Obowiązki rodziców:
a) dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie wpisani
do karty zgłoszenia dziecka,
b) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której rodzic nie umieścił w karcie
zgłoszenia, jeżeli osoba ta posiada pisemne upoważnienie od prawnych opiekunów dziecka,
c) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka,
d) rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu,
jedynie za wcześniejszym pisemnym ustaleniem z wychowawcą świetlicy,
e) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uaktualniania danych osobowych umieszczonych w karcie
zgłoszenia w przypadku ich zmiany w ciągu roku szkolnego,
f) dziecko należy przyprowadzać i odbierać ze świetlicy w godzinach podanych w karcie zgłoszenia,
g) uczeń może być odbierany przez niepełnoletnią osobę tylko w przypadku złożenia przez rodziców
pisemnego upoważnienia i oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka.
3. W przypadku niepunktualnego odbierania dziecka ze świetlicy stosowane są procedury:
a) nauczyciel świetlicy wpisuje rodzica do zeszytu spóźnień,
b) nauczyciel świetlicy zgłasza powtórne spóźnienie dyrektorowi szkoły.

4. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, zostają obciążeni pełną
lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. Rodzice mogą również odkupić
zniszczony lub uszkodzony przez dziecko sprzęt lub inną pomoc.

§7
1. Za zaginione rzeczy np. telefony, MP3 i inne urządzenia elektroniczne nauczyciele świetlicy nie
ponoszą odpowiedzialności.
2. Rodzice mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.
3. W przypadku rażącego naruszania Regulaminu Świetlicy Szkolnej dyrektor szkoły może usunąć
ucznia z listy świetlicowej.

