SZKOŁA PODSTAWOWA NR14 IM. KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA
W GDAŃSKU

Temat:

Regulamin Świetlicy Szkolnej Świetlik

Wersja:

3

Data wydania:

27.08.2020 r.

Regulamin został rozszerzony o zapisy dotyczące pracy szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego.

§ 1.
Założenia ogólne
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 oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą
wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły, włącznie klas I–III. Regulamin
świetlicy opracowany jest przez Lidera świetlicy oraz pozostałych Wychowawców a zatwierdzany przez
Dyrektora szkoły.

§ 2.
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy świetlicy szkolnej:
a) zapewniają dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą w zgodzie z zasadami reżimu
sanitarnego
b) pomagają w nauce oraz zapewniają odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji
i rozwijania własnych zainteresowań,
c) kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
d) wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
e) organizują właściwy i kulturalny wypoczynek w zgodzie z zasadami reżimu sanitarnego
f) w razie potrzeby sprawują opiekę nad spożywaniem obiadów na stołówce szkolnej – nowy
regulamin stołówki w reżimie sanitarnym.
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g) organizują zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu bez względu na warunki pogodowe wyjście na dwór odbywa się przynajmniej raz dziennie.
h) zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego dbają o częstą dezynfekcję zabawek i wspólnych
przyborów szkolnych i wietrzą sale świetlicowe minimum raz na godzinę

§ 3.
Prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy
1.

Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2.
Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3.
Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez
nauczyciela świetlicy.
4.
Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad reżimu sanitarnego - często myć ręce,
używać własnych przyborów szkolnych, w miarę możliwości zachowywać odpowiedni dystans
społeczny w stosunku do innych uczniów.
5.
W sytuacji, gdy uczeń nie posiada własnych przyborów nauczyciel pożycza mu
zdezynfekowany szkolny sprzęt, a po jego użyciu zostaje zdezynfekowany zgodnie z procedurą.
6.
Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie
świetlicy.
7.
Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych
(w uzasadnionych przypadkach – tylko za zgodą wychowawcy).
8.
Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
9.
Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy
szkolnej.
10.
W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej
a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
11.
Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce i zachowaniu.
12.
Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w
szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy może stosować kary w
postaci upomnień ustnych, uwag pisemnych w dzienniczku i dzienniku elektronicznym,
rozmowy z wychowawcą klasy.
13.
W przypadku ciągłego łamania regulaminu świetlicy, nieprzestrzegania zasad współżycia
w grupie, agresywnego zachowania w stosunku do rówieśników oraz braku współpracy ze
strony rodziców dziecko może zostać usunięte ze świetlicy (na wniosek wychowawcy świetlicy
w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
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§ 4.
Założenia organizacyjne

Uczniowie mogą skorzystać z opieki na świetlicy szkolnej codziennie w godzinach 6.30 – 17.00.
1. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
2. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:
a. imię i nazwisko, klasa oraz adres zamieszkania ucznia
b. dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)
c. adres zamieszkania oraz kontakt (nr telefonu) do rodziców (opiekunów prawnych)
d. dobrowolną informację o zdrowiu dziecka
e. informację o zainteresowaniach i uzdolnieniach dziecka
f. informację o czasie pobytu dziecka na świetlicy
g. informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz
rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
h. oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
i.

informację dotyczącą odrabiania prac domowych.

j.

zgody, oświadczenia i zobowiązania rodzica.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów uczęszczających wyłącznie do klas 1-3 obojga
pracujących rodziców.
4. W wyjątkowych przypadkach do świetlicy mogą zostać przyjęci uczniowie klas 4, którzy nie
ukończyli 10. roku życia i są spoza rejonu.
5. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji
oraz po ich zakończeniu.
6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu
(chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w pisemnym upoważnieniu dotyczącym samodzielnego
powrotu i uzgodnione z wychowawcą).
7. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich
opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub
dołączone na osobnej kartce.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze
dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane
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i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą
dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono
samodzielnie uczęszczać do szkoły.
9. W związku z reżimem sanitarnym uczeń może być odbierany i przyprowadzany do świetlicy
szkolnej przez jedną osobę.
10. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko może wejść wyłącznie do przedsionka szkoły.
Zgłasza się do pracownika portierni, który kieruje lub przyprowadza dziecko ze świetlicy.

W

przedsionku szkoły mogą przebywać maksymalnie 3 osoby dorosłe. W przypadku gdy nauczyciel
sprowadza klasę – rodzice muszą wyjść na zewnątrz.
11. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania do świetlicy wyłącznie zdrowego dziecka.
12. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak
najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego oświadczenia.
13. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy ustalają dobrowolną składkę roczną (we wrześniu)
na potrzeby świetlicy (zakup materiałów plastycznych, biurowych, dydaktycznych).
14. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

§ 5.
Współpraca z rodzicami
1.

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy w przypadku, kiedy rodzice odbierają dzieci
ze świetlicy osobiście).

2.

Korespondencja z rodzicami w dzienniczku szkolnym oraz poprzez dziennik elektroniczny

3.

Rozmowy telefoniczne.

4.

Konsultacje.

5.

Tablica informacyjna przed świetlicą.

6.

Zachęcanie rodziców do przekazywania na potrzeby świetlicy różnych materiałów
papierniczych, plastycznych, itp.
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§ 6.
Dokumentacja świetlicy
1.
2.

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły
na początku roku szkolnego.
Plan pracy świetlicy szkolnej.

3.

Ramowy rozkład dnia.

4.

Dzienniki zajęć.

5.

Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.

6.

Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

7.

Regulamin świetlicy szkolnej.

Opracowały: Marta Kistowska, Marta Nowicka
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