Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2
im. Stanisława Staszica w Ostrołęce

§1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych

przyjętych

w

planie

pracy

oraz

programie

wychowawczym

i profilaktycznym szkoły.
2. Regulamin świetlicy jest modyfikowany w miarę potrzeb, zatwierdzany przez dyrektora
szkoły, przedstawiany wychowankom świetlicy i ich rodzicom/prawnym opiekunom.
3. Regulamin świetlicy dostępny jest w sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej i na stronie
internetowej szkoły.

§2
Funkcje świetlicy
Świetlica pełni następujące funkcje:


opiekuńczą – zapewnienie opieki uczniom;



wychowawczą – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są
niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie
uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych,
utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury
i wzajemnego szacunku;



profilaktyczną – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań,
kształtowanie

pozytywnych

relacji

interpersonalnych,

prowadzenie

wczesnej

interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących
z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych uczniów, którzy często
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opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazują zachowania
agresywne oraz zachowania uznawane społecznie za nieakceptowane;


edukacyjną – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień
i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku
warunków do odniesienia sukcesu.

§3
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy świetlicy:
 zapewniają zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom przed i po zajęciach
lekcyjnych;
 organizują pomoc w odrabianiu lekcji i nauce;
 organizują zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
 zapewniają zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów,
a także ich możliwości psychofizyczne;
 kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
 wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
 sprawują opiekę nad wychowankami , którzy w czasie pobytu w świetlicy spożywają
posiłki w stołówce szkolnej;
 współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem
rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
Do zadań świetlicy szkolnej należy:
 organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny;
 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowania kulturalnych
rozrywek, upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego;
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 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia;
 rozwijanie samodzielności;
 współdziałanie z rodzicami;
 zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

§4
Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
5. Regulamin świetlicy szkolnej.
6. Rejestr jednorazowych upoważnień.
7. Rejestr uczniów (niezapisanych) przebywających w świetlicy w ramach zastępstw
doraźnych.
8. Rejestr spotkań z wychowawcami klas.

§5
Założenia organizacyjne
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stanisława Staszica w Ostrołęce. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klas
IV-VI.
2. Świetlica zapewnia w pierwszej kolejności opiekę uczniom, którzy:
 pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych i oczekują na odebranie
przez rodziców z uwagi na czas ich pracy;
 oczekują na dowóz;
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 korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww okoliczności
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole;
 nie uczęszczają na zajęcia religii i/lub wychowania fizycznego (listę uczniów w tym
przypadku sporządza wychowawca klasy i dostarcza ją wychowawcy świetlicy).
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń szkoła ma prawo zobowiązać rodzica do dostarczenia
zaświadczenia o zatrudnieniu. Niedopełnienie powyższego wymagania jest równoznaczne
z nieprzyjęciem dziecka do świetlicy.
4. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w przypadkach innych niż wymienione pkt 2 w miarę
wolnych miejsc.
5. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela-wychowawcy w godzinach
730-1630 od poniedziałku do piątku.
6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej pobieranej
od wychowawców świetlicy od 1 września (załącznik 1).
7. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rozpatruje złożone dokumenty i sporządza listę
uczniów przyjętych do świetlicy w terminie do 15 września.
8. Wychowawcy świetlicy po zakwalifikowaniu uczniów, sporządzają listę według klas
i przekazują ją wychowawcom klas. Listę sporządza się w dwóch egzemplarzach
(załącznik nr 2).
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach
tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym.
10. Rozpatrzenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do świetlicy wymienione w pkt 7, które
następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
11. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest zapoznanie
i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów.
12. Rodzice/opiekunowie

prawni

dziecka

zobowiązani

są

w

czasie

najkrótszym

jak to możliwe do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianie danych
kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ
na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole. Powyższe informacje odnotowuje
się w drugim egzemplarzu karty zgłoszenia i dołącza się do egzemplarza pierwszego.
13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż świetlica szkolna,
jak również na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach,
gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
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14. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów przypadających na jednego
wychowawcę. W przypadku obecności uczniów z niepełnosprawnościami liczba ta zostaje
zmniejszona do 20 uczniów na wychowawcę.
15. Uczniowie przebywający w świetlicy, zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce oraz Kontraktu
świetlicowego.
16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać
dziecko ze świetlicy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy.
Powyższą informację wychowawca odnotowuje w karcie zgłoszenia dziecka, a rodzic
potwierdza ją własnoręcznym podpisem.
17. W przypadku nieusprawiedliwionej przez rodzica/prawnego opiekuna nieobecności
dziecka na zajęciach świetlicowych przez 2 tygodnie, wychowawca świetlicy dokonuje
skreślenia dziecka z listy. Fakt ten wychowawca świetlicy odnotowuje w karcie
zgłoszeniowej, a informację o skreśleniu dziecka ustnie przekazuje rodzicowi/prawnemu
opiekunowi.
18. Rodzice uczniów przyjętych do świetlicy dobrowolnie kupują wyprawkę i dostarczają ją
do wychowawcy.
19. Uczniowie, którzy spożywają w trakcie pobytu w szkole obiad, przebywają w stołówce
szkolnej w wyznaczonych godzinach i pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
20. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dyrektora
szkoły lub wicedyrektorów o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

§6

Procedury postępowania dotyczące zasad przyprowadzania i odbierania
dzieci ze świetlicy szkolnej
1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły powinni sprawować rodzice (prawni
opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby. Osoba, która może przyjąć pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecko musi mieć ukończone 18 lat, w innych
przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszę rodzice.
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2. Rodzice mają prawo upoważnić osoby pełnoletnie lub dziecko, które ukończyło 10 r. ż.
do odbioru ucznia ze szkoły. W tym celu składają pisemne upoważnienie (załącznik nr 3).
Wychowawca

wydaje

dziecko

po

sprawdzeniu

zgodności

danych

podanych

w upoważnieniu z dokumentem tożsamości (w przypadku osób pełnoletnich – dowodem
osobistym).
3. W przypadkach losowych dopuszcza się odebranie dziecka ze świetlicy szkolnej przez
inne osoby niż wymienione w upoważnieniu. W opisanej sytuacji rodzica/opiekun prawny
zobowiązany jest dostarczyć osobiście do wychowawcy jednorazowe upoważnienie
do odbioru dziecka (załącznik 4). Upoważnienia dostarczane do wychowawcy przez
ucznia nie będą brane pod uwagę. Wychowawca wydaje dziecko po sprawdzeniu
zgodności danych podanych w upoważnieniu z dokumentem tożsamości (w przypadku
osób pełnoletnich – dowodem osobistym).
4. Uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie lekcji w świetlicy odprowadzani są do sal
lekcyjnych przez wychowawców świetlicy i przekazywani pod opiekę wychowawcom
klas lub innych nauczycieli uczących w danej klasie.
5. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione, nauczyciele i wychowawcy klas
pierwszych osobiście powierzają dziecko wychowawcom świetlicy (zgodnie z listą
uczniów przyjętych na zajęcia świetlicowe). W przeciwnym wypadku wychowawcy
świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które
zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się na zajęcia świetlicowe.
6. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej
oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10. roku życia.
7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe. W tym celu należy złożyć u wychowawców
świetlicy kserokopię orzeczenia sądu.
8. Dziecko odbierane jest przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnione wyłącznie
w obecności wychowawcy świetlicy.
9. W

przypadku

nieodbierania

dziecka

ze

świetlicy
30

prawnych/osoby upoważnione do godziny 16

przez

rodziców/opiekunów

wychowawca postępuje według

następującego schematu:
a) kontaktuje

się

telefonicznie

z

rodzicami/opiekunami

prawnymi/osobami

upoważnionymi w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
b) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z ww osobami, zawiadamia policję;
c) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
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10. W sytuacji opisanej w pkt 7 wychowawca zapewnia opiekę uczniowi do momentu
odebrania

go

przez

rodziców,

prawnych

opiekunów,

osoby

upoważnione

lub funkcjonariuszy policji.
11. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu
i/lub

środków

odurzających.

W

przypadku

jakiegokolwiek

podejrzenia

przez

wychowawcę, że rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona znajduje się pod wpływem
ww środków, wychowawca postępuje według następującego schematu:
a) zawiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły;
b) nakazuje osobie nietrzeźwej i/lub znajdującej się pod wpływem środków odurzających
opuścić teren szkoły;
c) wzywa do szkoły drugiego rodzica lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka;
d) w przypadku, gdy wezwanie osób wymienionych pkt 9c jest niemożliwe, osoba
opisana w pkt 9 odmawia opuszczenia terenu szkoły, zaprzecza podejrzeniom i żąda
wydania dziecka – wychowawca wzywa policję;
e) wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych
działań.

§7
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej
1. Uczeń ma prawo do:
a) respektowania swoich praw i obowiązków;
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach; rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
c) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
d) życzliwego, podmiotowego traktowania;
e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
g) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego);
h) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
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i) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, innych sal lekcyjnych (pod warunkiem
dostępności), boiska szkolnego i placu zabaw;
j) korzystania z księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego;
k) spożywania posiłku w stołówce szkolnej w obecności wychowawcy.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa
pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie,
podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy;
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim wyjściu ze świetlicy;
e) zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i szkół publicznych (Dz.U. 2001
nr 61 poz. 624 ze zmianami).
Regulamin przyjęto na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 2015 r.
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