Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 107
im. Piotra Włostowica we Wrocławiu
W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczoopiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić
opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

I

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy:


organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,



organizowanie gier i zabaw ruchowych,



rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,



kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,



współdziałanie
ze świetlicy.

II

z

rodzicami

i

nauczycielami

uczniów

korzystających

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25
uczniów.

3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości
psychofizycznych dzieci.

4. Świetlica jest czynna w godzinach od 11.30 do 17.00. Czas i godziny pracy
dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców. W godzinach od 6.45 do
7.45 mogą być prowadzone zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie
są w stanie zapewnić opieki przed lekcjami.

5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczowychowawczej świetlicy oraz realizuje zadania wynikające z Programu
Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.
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6. Rodzice mogą wnosić na rzecz doposażenia świetlicy szkolnej dobrowolne
wpłaty. Pieniądze uzyskane z dobrowolnych wpłat rodziców na świetlicę
przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych, artykułów
papierniczych (bloki, kredki, flamastry, itp.), oraz nagrody za udział w konkursach
i na koniec roku.
7. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację dla poszczególnych grup
wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem.

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

III

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III.
2. W miarę możliwości świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym
z lekcji religii.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy
szkolnej.

4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka zgodnie z kryteriami
opisanymi w Statucie szkoły.

5. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy wynikają z praw i
obowiązków ucznia SP107 określonych w Statucie szkoły.

IV. PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy i kierownik świetlicy (jeśli
taka osoba została powołana).

2. Kierownik świetlicy podlega wicedyrektorowi szkoły.
3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika
świetlicy i nauczycieli-wychowawców.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY

1. Rodzic podpisuje oświadczenie dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez
dziecko, przy czym samodzielne opuszczenie świetlicy dotyczy uczniów, którzy
ukończyli 7 lat.
2. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano
w karcie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka.
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3. Wychowawcy klas 1-3 odpowiadają za przekazanie uczniów do świetlicy szkolnej;
zadaniem nauczyciela świetlicy jest ustalenie przyczyny nieobecności dziecka
i powiadomienie o niewyjaśnionej nieobecności rodziców.
4. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (narażającego na
niebezpieczeństwo siebie i inne dzieci), wychowawcy zobligowani są do
powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebraniu dziecka ze szkoły.
5. W przypadku powtarzających się nieodpowiednich zachowań - łamania
regulaminu świetlicy oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla siebie lub
innych dzieci - uczeń za zgodą dyrektora szkoły może:
1) zostać przeniesiony do innej grupy świetlicowej,
2) zostać skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
6. Uczeń może zostać skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
w przypadku częstego opuszczania zajęć świetlicowych bez uzasadnienia.
7.
Organizacja zajęć dodatkowych:
1) nauczyciel organizujący zajęcia dodatkowe informuje Rodzica o terminie i
czasie trwania zajęć;
2) rodzic wyraża pisemną zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach
pozalekcyjnych.; zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych
przechowują nauczyciele prowadzący zajęcia;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ma obowiązek poinformować
nauczyciela świetlicy o zapisie dziecka na zajęcia pozalekcyjne i o rezygnacji
z zajęć;
4) nauczyciele świetlicy po otrzymaniu listy uczniów uczęszczających na zajęcia
dodatkowe tworzą grafik uczniów korzystających z zajęć i przechowują go
w dzienniku danej grupy;
5) nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe osobiście odbierają dzieci ze
świetlicy i odprowadzają do świetlicy.

.

Regulamin obowiązuje z dniem 1 września 2013.
Tym samym traci moc regulamin obowiązujący od 1.09.2012
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