REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej
działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych
przyjętych w Planie Pracy Szkoły, w Programie Wychowawczym,
Programie Profilaktycznym oraz w koncepcji pracy szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i
tygodniowych cykli tematycznych opracowanych szczegółowo przez
wychowawców poszczególnych świetlic.
3. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo
dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy.
5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w
karcie zgłoszenia.
6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko
muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i
podpisanym przez rodziców piśmie.
7. Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną.
Cele i zadania świetlicy
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
b)organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury
fizycznej, w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
c)rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
rozwijających zdolności manualne i artystyczne, zajęcia umuzykalniające,
d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie
imprez i konkursów oraz kształtowanie nawyków kultury życia
codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków
higieny i czystości,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności
uczniów,

g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów-uczestników
świetlicy, placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz
innymi instytucjami,
h) organizowanie czasu na spożywanie posiłków oraz nadzorowanie
wysyłania dzieci na obiad, które w tym czasie przebywają w świetlicy;
Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Ich prawa i obowiązki
wynikają z potrzeb i zadań świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
•
•
•
•

korzystania z wyposażenia zgodnie z regulaminem świetlicy oraz
sposobami ustalonymi przez wychowawcę,
korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,
korzystania z płatnych obiadów na stołówce szkolnej,
do udziału w organizowanych zajęciach grupowych i indywidualnych
prowadzonych przez wychowawców.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

•
•
•
•
•
•
•

•

przestrzegania regulaminu świetlicy,
stosowania się do uwag i wskazówek wychowawcy,
przestrzegania zasad współżycia w grupie,
dbania o gry, zabawki i inny sprzęt znajdujący się w świetlicy,
porządkowania swojego miejsca pracy i zabawy,
zgłaszania swojego przyjścia oraz każdorazowo swojego oddalenia się
lub całkowitego opuszczenia świetlicy u wychowawcy,
dostarczenia pisemnej prośby rodziców w sytuacji, gdy chce zwolnic się
z zajęć świetlicowych (jest to możliwe tylko w sytuacji gdy dziecko ma
zaznaczone w karcie, iż może samo wychodzić ze świetlicy),
natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków.
Kontakty z rodzicami
1.
Bezpośrednie codzienne kontakty podczas
i odbierania dziecka ze świetlicy.
2.
Korespondencja z rodzicami przez e-dziennik.
3.
Rozmowy telefoniczne.

przyprowadzania

Dokumentacja świetlicy
1.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
2.
Dziennik zajęć.
3.
Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
4.
Regulamin świetlicy.
5.
Sprawozdania z działalności świetlicy.

ZAPISY DO ŚWIETLICY
1.Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub
inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np.
nie uczestniczącym w lekcjach religii lub oczekującym na zajęcia dodatkowe
odbywające się na terenie szkoły.
2.W roku szkolnym 2018/2019 świetlica czynna będzie w godzinach:
7.00-16.30
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – VIII.
4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- obojga rodziców/opiekunów prawnych/ pracujących,
- rodziców/opiekunów prawnych/ samotnie wychowujących dzieci i
jednocześnie pracujących,
- z rodzin wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
- uczniowie dojeżdżający,
- dzieci nauczycieli,

Dziecko rodziców niepracujących będzie przyjmowane w miarę wolnych
miejsc.

