REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 88
IM. GABRIELA NARUTOWICZA
W WARSZAWIE

Warszawa, dn. 01 września 2017 r.

§1
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – realizuje cele i zadania szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych,
przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
§2
Cele i zadania świetlicy

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Wdrażanie

dzieci

do

samodzielnej

pracy

umysłowej,

organizowanie

zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy
uczniom mającym trudności z nauką.
3. Kształtowanie u dzieci nawyków właściwej postawy etyczno-moralnej, kultury
osobistej i współżycia w grupie.
4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych
i technicznych dzieci.
5. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na
świeżym powietrzu.
§3
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica

szkolna

jest

czynna

codziennie,

w dniach

nauki szkolnej,

w godzinach 7.00 – 17.30.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie oddziałów I - VIII, którzy ze względu
na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole.
3. W zajęciach świetlicowych biorą udział uczniowie, którzy z różnych powodów
nie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, lekcjach religii lub nauki pływania.
4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie „karty zgłoszenia”,
złożonej przez rodzica u kierownika świetlicy.
5. W dniu zapisu dziecka do świetlicy rodzice mają obowiązek zapoznania się
z regulaminem świetlicy.

6. Dzieci uczęszczające na

zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze,

nieprzekraczające 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
7. Zajęcia świetlicowe

odbywają się w salach świetlicowych oraz lekcyjnych,

na boisku szkolnym lub placu zabaw, w zależności od warunków pogodowych.
8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy.
9. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie w ciągu całego dnia,
z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży,
a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
10. Rodzice wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu
w świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu.
11. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
12. Rodzice dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy
o zmianie danych kontaktowych oraz przekazywać ważne informacje, mogące
mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby,
alergie, orzeczenie poradni, dodatkowe zajęcia).
§4
Procedury odbioru dziecka ze świetlicy
1. Dziecko poniżej 7. roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy
szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10
roku życia (zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego art. 43 ust.1).
2. Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią należy rozumieć jako zgodę
na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
3. Prawo do odbierania dziecka mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie
przez rodziców.
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone
do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
5. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka muszą posiadać
pisemne upoważnienie oraz dokument potwierdzający

tożsamość. Kopia

upoważnienia musi być złożona do wychowawcy grupy, zaś osoba

odbierająca powinna mieć takie samo upoważnienie do wglądu wychowawcy
dyżurnego, z którym aktualnie przebywa dziecko.
6. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca świetlicy może wydać dziecko innej,
niż wymienionej w „karcie zgłoszenia”, osobie. Osoba taka musi mieć
jednorazowe pisemne oświadczenie rodzica, które powinno być wcześniej
dostarczone do wychowawcy świetlicy.
7. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu, potrzebne
jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty
i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
8. Zabrania się wydawania dzieci rodzicom będącym pod wpływem alkoholu.
W sytuacji zgłoszenia się po dziecko osoby nietrzeźwej, wychowawca
ma obowiązek wezwać innego opiekuna, wymienionego w „karcie zgłoszenia”
oraz

powiadomić

kierownika

świetlicy,

pedagoga

szkolnego

lub,

w szczególnych przypadkach, policję.
9. Rodzice odbierający dziecko, zobowiązani są zgłosić się po odbiór dziecka
do wychowawcy dyżurnego.
10. Wychowawca dyżurny wywołuje dziecko przez domofon z sali, w której
aktualnie przebywa dziecko.
11. Rodzice potwierdzają odbiór dziecka ze świetlicy wpisem do „Zeszytu
wypisów”, podając godzinę odbioru dziecka, stopień pokrewieństwa oraz
składając swój podpis.
12. Przez pierwszy tydzień września rodzice uczniów oddziałów pierwszych
odbierają dziecko bezpośrednio z sali, w której przebywa, w celu zapoznania
się z wychowawcą świetlicy. Od godziny 16.30 odbiór odbywa się w sali
Świetlica nr 2.
13. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy i punktualnego
odbioru dzieci. Wielokrotne spóźnienia rodziców mogą
do skreślenia dziecka z listy wychowanków świetlicy.
§5
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy
Uczeń ma prawo do:
1. respektowania swoich praw i obowiązków,

doprowadzić

2. uczestnictwa

we

wszystkich

organizowanych

zajęciach,

zabawach,

imprezach,
3. rozwijania samorządności, samodzielności oraz społecznej aktywności,
4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań, 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, boiska szkolnego i placu zabaw,
11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru, zabawek, gier
i sprzętu sportowego.
Uczeń ma obowiązek:
1. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza zasady bezpieczeństwa,
2. uczeń ma obowiązek informować każdorazowo wychowawców świetlicy
o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
3. uczeń nie ma prawa do samowolnego opuszczenia zajęć świetlicowych,
4. ma obowiązek kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, dbania o
ład i porządek, szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
5. zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
6. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy i innych pracowników
szkoły,
7. zgłaszać niepokojące zdarzenia oraz swoje złe samopoczucie,
8. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
9. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.
§6
Zadania kierownika świetlicy
1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy.
2. Podział uczniów na grupy.
3. Przydzielenie wychowawców poszczególnym grupom.

4. Opracowanie planu godzin pracy wychowawców.
5. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
6. Składanie rocznych sprawozdań z pracy świetlicy.
7. Ustalenie

ramowego

planu

dnia

i

tygodniowego

rozkładu

zajęć

z uwzględnieniem dyżurów w stołówce szkolnej.
8. Organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców.
9. Prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji świetlicy.
10. Kontrola dzienników zajęć świetlicowych.
11. Wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne.
12. Współpraca

z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem,

logopedą, terapeutą pedagogicznym.
13. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
14. Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego.
§7
Zadania wychowawcy świetlicy
1. Zapoznanie się z „kartami zgłoszenia” dziecka do świetlicy.
2. Opieka nad powierzonym zespołem wychowanków.
3. Przestrzeganie przepisów BHP.
4. Każdorazowe sprawdzanie obecności wychowanków w przypadku zmiany
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi i prowadzącymi zajęcia
w świetlicy.
6. Organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi.
7. Terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
8. Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu.
9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
10. Informowanie wychowawcy dyżurnego o każdorazowej zmianie sali , w której
aktualnie przebywa grupa, wyjść na obiad, zajęcia ruchowe, na plac zabaw lub
boisko szkolne.
11. Współpraca z rodzicami.
12. Troska o estetykę pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

