REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zabrzu
I.

Postanowienia ogólne.
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, w swojej działalności realizuje cele i zadania
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych
przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania
realizowane są według rocznego planu pracy.

II.

Cele i zadania świetlicy szkolnej.
Celem podstawowym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w świetlicy ze
względu na czas pracy swoich rodziców zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.

III.

IV.

Zadania szczegółowe:
Świetlica szkolna realizuje zadania wychowawczo- opiekuńcze poprzez:
- organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce, częściowa pomoc w odrabianiu
zadań domowych,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych( głównie na świeżym powietrzu), mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,
- kształtowanie postaw moralno- społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia
codziennego,
- wyrabianie nawyków racjonalnego spędzania czasu wolnego,
- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywek, udział w apelach,
akademiach i kiermaszach itp.
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowanie zadań zespołowych,
- stymulowanie postawy twórczej,
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień wychowanków,
- wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia,
- współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz
higienistką,
- współpraca z biblioteką szkolną w celu uwrażliwienia na kulturę i nabycie nawyku korzystania
z książek,
- organizowanie dożywiania w szkole ( „Owoce w szkole”)
Założenia organizacyjne:
1. Świetlica jest czynna codziennie w godz. 6.30 – 16.30.
2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach świetlicowych jest wniosek rodziców (opiekunów
prawnych) KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują zawodowo (zaświadczenie o
zatrudnieniu musi być potwierdzone pieczątką zakładu pracy).
4. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy.
5. Rodzice zobowiązani są do zakupu teczek z przyborami szkolnymi i materiałami
papierniczymi potrzebnymi do zajęć świetlicowych (wykaz potrzebnych rzeczy posiada
wychowawca każdej grupy świetlicowej) dotyczy to dzieci, które codziennie uczęszczają do
świetlicy.
6. Rodzice zobowiązani są w ciągu roku szkolnego do aktualizacji danych w karcie zapisu

dziecka do świetlicy. Każda zmiana powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi
świetlicy i naniesiona w karcie dziecka.
7. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodziców dotyczące osób upoważnionych do odbioru
dziecka ze świetlicy muszą być zawsze w formie pisemnej.
8. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych, co do braku zgody na odbiór dziecka
przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu. Dokument ten przechowuje się wraz z kartą zgłoszenia dziecka
do świetlicy.
9. Rodzice /prawni opiekunowie/ nie mają możliwości telefonicznego upoważnienia do odbioru
dziecka ze świetlicy ani polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
10. Rodzice, którzy wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej
wypełniają stosowne oświadczenie.
11. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic (opiekun prawny) postanowi wypisać dziecko ze
świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.
12. Uczeń, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci może być usunięty z listy
uczestników świetlicy zgodnie z procedurą.
13. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie prawni)
ponoszą koszty naprawy lub zakup nowego.
14. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy wychowanków (telefony komórkowe, MP4 itp.)
15. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej. Po
godzinie 16.30 pracownik świetlicy ma prawo powiadomić o zaistniałym fakcie II Komisariat
Policji w Zabrzu ul. Trocera 36 tel. (32)3703610 lub (32)3703641, który podejmie stosowne
działania.
16. Pracownik świetlicy nie wyda dziecka:
- osobie nieupoważnionej przez rodziców (opiekunów prawnych)
- osobie, u której stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu (w takiej sytuacji pracownik
niezwłocznie wzywa policję tel. 997 prosząc o interwencję). O zaistniałym zdarzeniu informuje
pedagoga szkolnego oraz sporządza notatkę służbową.
17. Pracownicy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane
przez rodzica i nadal przebywa na terenie boiska szkolnego.
18. Rodzice, którzy zapisali dziecko do świetlicy zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania
Regulaminu Świetlicy Szkolnej (podpis składają w Karcie Zapisu Dziecka do Świetlicy
Szkolnej)
WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza swoją obecność pracownikowi świetlicy.
Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono
swoją obecność u wychowawcy.
2. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe. W przypadku choroby dziecka w
trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko ze
świetlicy
3. Pracownicy świetlicy na początku roku szkolnego zapoznają wychowanków z

Wewnętrznym Regulaminem Świetlicy Szkolnej (odnotowują ten fakt w dzienniku zajęć)
4. Uczeń ma obowiązek informowania pracownika świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym opuszczeniu pomieszczenia świetlicowego.
5. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne przez cały rok szkolny.
6. Tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie zostawiamy w miejscu wyznaczonym przez
wychowawcę świetlicy.
7. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla
siebie mili i uprzejmi, ponieważ nasze zachowanie ma wpływ na właściwą atmosferę pracy
świetlicy.
8. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sal świetlicowych, nie niszczymy sprzętu, zabawek
oraz gier.
9. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom świetlicy podczas prowadzenia
zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
10. Stosujemy się do poleceń wszystkich pracowników świetlicy.
11. Używamy form grzecznościowych w relacjach międzyludzkich (dzień dobry, dziękuję,
przepraszam, proszę, do widzenia itd.).
12. Aktywnie uczestniczymy w zorganizowanych zajęciach świetlicowych.
13. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku
wychowawców podczas pobytu na boisku szkolnym.
14. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.
15. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy
ręce.
16. Meldujemy natychmiast pracownikowi świetlicy wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.
17. W świetlicy wychowankowie nie korzystają z telefonów komórkowych i MP4, za gubione
rzeczy świetlica nie odpowiada.
18. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy podejmują wszelkie decyzje odnośnie zajęć.
19. Za celowo wyrządzone szkody w świetlicy szkolnej odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice (opiekunowie).
20. Wychowankowie, którzy spożywają obiady w szkole idą do stołówki po zakończonych
lekcjach pod opieką pracownika świetlicy.
21. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej i ich rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
22. Świetlica ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami,
pedagogiem, psychologiem oraz pielęgniarką.
Załącznik nr 1
Procedura usunięcia z listy uczestników świetlicy ucznia, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu
innych dzieci.
1. Wychowawca grupy składa wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy ( wraz z uzasadnieniem) do
kierownika świetlicy.
2. Kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pedagogiem podejmuje decyzję o
usunięciu ucznia z listy. Od tej decyzji nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze
świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym
roku szkolnym.

