
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

2. Świetlica szkolna czynna jest  we wszystkie  dni  nauki  szkolnej,  od godz.  7.00 do godz.

17.00.  Opieka  świetlicowa  sprawowana  jest  w  dniach,  w  których  odbywają  się  zajęcia

edukacyjne,  a  także  w  wyznaczone  dni  wolne  od  zajęć  dydaktycznych,  zgodnie  z

kalendarzem roku szkolnego.

3. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy" na dany rok

szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia ruchowe, plastyczne,  z zakresu żywego słowa, gry i

zabawy  sportowe,  zabawy  integracyjne,  sportowo-rekreacyjne  oraz  inne  zgodnie  z

potrzebami. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą

przyjścia  dziecka  do  świetlicy  i  zgłoszenia  tego  faktu  nauczycielowi  świetlicy,  aż  do

opuszczenia świetlicy.

6. Wychowawca  klasy  lub  nauczyciel  kończący  zajęcia  dydaktyczne  w  danej  klasie  jest

odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy.

7. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez

nich upoważnione na piśmie. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice,

osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w

karcie zgłoszenia.

8. Dopuszcza  się  w  sytuacjach  wyjątkowych  przedstawienie  jednorazowego  oddzielnego

upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej:

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka.

9. Rodzice wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka w zgłoszeniu do świetlicy.

10. Rodzic może polecić przez telefon samodzielny powrót dziecka do domu.

11. Po  godzinie  17.00  nauczyciele,  wychowawcy  i  inni  pracownicy  szkoły  nie  zapewniają

dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

12.Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby

odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych używek, czy zachowanie

agresywne.  W takim przypadku ma obowiązek zatrzymać dziecko w świetlicy do czasu



wyjaśnienia  sprawy.  W  takich  okolicznościach  wychowawca  jest  zobowiązany

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. W przypadku

braku  kontaktu  z  rodzicami/opiekunami   wychowawca  kontaktuje  się  z  komisariatem

policji. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora i pedagoga.

13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi  być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.

14. Dzieci mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje Umożliwiają to zgromadzone

w świetlicy pomoce dydaktyczne.

15. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania

i właściwego spędzania wolnego czasu.

16. Na zajęciach plastyczno-technicznych przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje

okolicznościowe,  wystawki  prac,  elementy  dekoracji  i  rekwizytów  do  przedstawień

przygotowywanych w szkole.

17. Świetlica  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  na  niej  cenne  przedmioty  i

przyniesione zabawki.

18. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

19. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka

ze świetlicy.

20. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej

1. Do świetlicy są przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:

• dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo.

• dzieci z rodzin niepełnych,

• dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub

wychowawcę klasy.

2. Regulamin  świetlicy  opracowywany  jest  co  roku  przez  wychowawców  świetlicy

(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez

dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

3. W świetlicy  szkolnej  mogą przebywać uczniowie  danej  klasy,  skierowani  do niej  przez

dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba

zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.



4. Przyjęcie  dziecka  do  świetlicy  następuje  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  rodziców/

prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.

5. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne u nauczycieli świetlicy.

6. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i

nazwisko,  data  urodzenia,  miejsce  zamieszkania,  telefon  kontaktowy,  ogólna

charakterystyka dziecka).

7. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do nauczyciela świetlicy.


