REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

§1
Definicja
Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną pozalekcyjną formą wychowawczo –
opiekuńczej działalności szkoły.

§2
Cele i zadania
1.
2.
3.
4.
5.

Zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce.
Organizowanie gier i zabaw.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i
wychowawczych.

§3
Warunki przyjęcia dziecka do świetlicy
1. Ze świetlicy mają prawo korzystać uczniowie z klas I – IV oraz oddziału „0”,
których rodzice (opiekunowie prawni) pracują i nie mogą zapewnić swoim
dzieciom (podopiecznym) opieki w czasie wolnym od zajęć.
2. Przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na
podstawie prawidłowo i dokładnie wypełnionych oraz podpisanych przez
rodziców (opiekunów prawnych) dokumentów.
3. Wymagana dokumentacja:
a) Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej – dokument można otrzymać od
wychowawców świetlicy. Wypełnioną kartę należy złożyć najpóźniej o dnia
15 września każdego roku szkolnego.
b) Upoważnienie – dokument można otrzymać od wychowawców świetlicy.
Należy dostarczyć w przypadku, gdy dziecko będzie odbierane ze świetlicy
przez osoby inne niż rodzice (prawni opiekunowie).
c) Oświadczenie – dokument sporządzony własnoręcznie i podpisany przez
rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku, gdy dziecko będzie opuszczać
świetlicę samodzielnie.

§4
Czas pracy świetlicy
1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 –
17:00.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dzieci do godziny
17:00.

§5
Plan pracy świetlicy
1.
a)
b)
2.

Wychowawcy świetlicy pracują w oparciu o:
Roczny, ramowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej;
Miesięczne, szczegółowe plany pracy.
Plany pracy świetlicy są zgodne z planami wychowawczymi i planami pracy
szkoły.

§6
Wyposażenie świetlicy
1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą
wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbanie o jego właściwe i
bezpieczne wykorzystanie.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który celowo dokonał zniszczenia
wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową
odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§7
Zobowiązania wychowanków świetlicy
1. Używanie zwrotów grzecznościowych.
2. Grzeczne odzywanie się od kolegów i osób dorosłych.
3. Nie używanie wulgaryzmów.
4. Zmiana obuwia.
5. Szanowanie wyposażenia świetlicy.
6. Kulturalne spożywanie posiłków.
7. Mycie rąk przed i po posiłkach oraz po zabawie.
8. Sprzątanie po sobie po zajęciach i zabawie.
9. Zgłaszanie swojego wyjścia ze świetlicy (toaleta, pielęgniarka, sklepik itp.).
10. Zgłaszanie uszkodzeń zabawek i innych sprzętów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia dzieci.
11. Zachowanie ciszy w czasie przeznaczonym na naukę.
12. Przestrzegania zasad BHP.
13. Przestrzeganie regulaminu świetlicy.

§8
Prawa wychowanków świetlicy
1. Korzystanie z pomocy i opieki wychowawców świetlicy w czasie odrabiania
lekcji, udziału w grach, zabawach i zajęciach dydaktycznych.
2. Zgłaszania własnych pomysłów do realizacji w czasie zajęć.
3. Rozwijanie zainteresowań własnych w miarę możliwości świetlicy.
4. Bezpieczeństwo podczas nauki i zabawy.
5. Wyrażania własnego zdania pod warunkiem, że nie ubliża ono i nie sprawia
przykrości innym osobom.
§9
Pozostałe ustalenia
1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.
2. Wychowawca świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może skreślić z
listy ucznia, który nagminnie łamie niniejszy regulamin, zawiadamiając
jednocześnie o tym fakcie jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009r. zgodnie z uchwałą
Rady Pedagogicznej z dnia 29.06.2009r.

