Załącznik nr 4 do Statutu szkoły

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KOSZALINIE

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie
Regulamin świetlicy szkolnej

I.

ZADANIA ŚWIETLICY
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny
rozwój osobowości.
2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

II.

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAPISANIEM DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 21 sierpnia danego roku.
2. Świetlica jest czynna od godziny 7.15 do 16.15.
3. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas I – III szkoły
podstawowej, dzieci rodziców pracujących i dojeżdżające spoza Koszalina.
4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana
przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas i pedagog szkolny.
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się w ostatnim tygodniu
sierpnia na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka. Lista uczniów zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej wywieszona zostaje do dnia 31 sierpnia danego roku.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy oraz planu pracy świetlicy na dany rok szkolny.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie w ciągu całego dnia z uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych.
3. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy
rozwój psychofizyczny.
2

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie
Regulamin świetlicy szkolnej

4. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu przyszkolnym
lub placu zabaw.
6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
7. Pod opieką świetlicy są również udział uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii, pływania i innych planowych zajęciach edukacyjnych.
8. W razie zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pływania uczeń powinien
przedstawić wychowawcy świetlicy informację od rodzica lub wychowawcy klasy.
9. Do świetlicy uczniowie po skończonych lekcjach uczniowie klas I-III odprowadzani są
przez nauczyciela kończącego zajęcia w danym dniu.
10. Uczniowie przebywający pod opieką świetlicy szkolnej uczestniczący w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych są zabierani i odprowadzani przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
11.Uczniowie którzy korzystają z obiadów w stołówce szkolnej, spożywają posiłki pod opieką
wychowawcy świetlicy.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń ma prawo do:
1)

respektowania swoich praw i obowiązków;

2)

uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

3)

rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

4)

rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

5)

życzliwego, podmiotowego traktowania;

6)

swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

7)

uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

8)

właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej;

9)

poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

10) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, placu szkolnego i placu zabaw;
11) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

3

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie
Regulamin świetlicy szkolnej

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania w świetlicy:
1) stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
2)

zgłaszania wychowawcy świetlicy swojego przyjścia;

3)

wychodzenia poza teren świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela,

4)

pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni i ustawiania plecaków w wyznaczonym
miejscu;

5)

wyłączania telefonu komórkowego podczas pobytu w szkolnej świetlicy;

6)

aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

7)

dbania o porządek w świetlicy; sprzątania po skończonej zabawie;

8)

kulturalnego zachowania i odnoszenia się do pracowników szkoły i kolegów;

9)

przestrzegania zasad właściwego zachowywania w szkolnej stołówce;

10) informowania o swoim złym samopoczuciu;
11) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
V . ODBIÓR UCZNIA ZE ŚWIETLICY
1. Uczeń może być odebrany ze świetlicy osobiście przez rodzica lub przez osobę upoważnioną
zapisaną w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
2. Uczeń powyżej siódmego roku życia może samodzielnie wracać do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica wyrażonego w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
3. Uczeń, który nie ukończył siódmego roku życia, nie może samodzielnie wychodzić do domu.
4. Uczeń nie może opuszczać świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem.
5. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
6. Rodzic powinien poinformować wychowawcę świetlicy o możliwości spóźnienia i określić czas
tego spóźnienia.
7. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16.15, wychowawca świetlicy
postępuje zgodnie z niżej określonymi zasadami:
1)

Kontaktuje się z rodzicami wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wspólnie z rodzicami ustala jak najszybszy czas jego odbioru nieprzekraczający 15 minut.
Fakt odbioru dziecka po godzinie 16.15 odnotowuje w dzienniku świetlicy .
W sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły.
Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do poinformowania policji w celu ustalenia
miejsca pobytu rodziców dziecka.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców, dziecko przekazywane jest policji.
Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową według obowiązującego w szkole
wzoru.

8. W przypadku próby odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwym:
1) Gdy po odbiór dziecka zgłasza się do świetlicy osoba, wobec której w ocenie wychowawcy świetlicy zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwym, wówczas nie można
powierzyć mu dziecka.
2) Wychowawca wzywa innego opiekuna dziecka i sprawuje opiekę nad wychowankiem
do momentu przybycia innej wskazanej do odbioru osoby.
3) O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
4) Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.
5) W sytuacjach trudnych wychowawca świetlicy powiadamia policję.
VI. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:
1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Dokumentacja pomocnicza – rejestr obecności uczniów poszczególnych klas.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
5. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
6. Regulaminy świetlicy szkolnej.
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