ZESPÓŁ SZKÓŁ W CMOLASIE
36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08
zscmolas.pl zscmolas@zscmolas.pl
NIP 814-12-66-431

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W CMOLASIE

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
ze zm.);
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624,
ze zm.).
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, dbanie o ich bezpieczeństwo, oraz stworzenie odpowiednich warunków do
rozwijania zainteresowań.
I. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE ŚWIETLICY.
1. Zapewnienie dojeżdżającym uczniom opieki w godzinach po skończonych lekcjach.
2. Organizowanie zespołowej nauki, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
w miarę możliwości organizowanie pomocy w odrabianiu lekcji.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno – moralnej ( odpowiednie nawyki kultury życia codziennego
w szkole i w domu).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie w nich
nawyków kulturalnej rozrywki, organizowanie gier i zabaw ruchowych.
5. Współdziałanie z wychowawcami klas, rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy, oraz
pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.

1

1. Świetlica czynna jest w trakcie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku
w podanych do wiadomości godzinach.
2. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy, uwzględniając program
wychowawczy szkoły. Organizowane są zajęcia służące realizacji dziecięcych
zainteresowań: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, odrabianie lekcji, zajęcia
ruchowe, gry i zabawy.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas, którzy po
zakończeniu zajęć dydaktycznych oczekują na odjazdy autobusami szkolnymi.
4. Przyjmowanie pozostałych uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców.
5. W ciągu 5 pierwszych dni nowego roku szkolnego rodzice zobowiązani są dostarczyć
„Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej" oraz zaświadczenia o zatrudnieniu
z miejsca pracy.
6. Do świetlicy przyjmuje się: dzieci z klas I-VI, które muszą przebywać dłużej w szkole ze
względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności.
7. Liczba uczniów na świetlicy przebywająca pod opieką jednego nauczyciela nie może
przekraczać 25 osób.
8. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
nieobecności nauczyciela.
9. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa statut szkoły i regulamin
świetlicy. Uczniowie i ich rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania
regulaminu świetlicy. Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy jest
równoznaczna z akceptacją regulaminu świetlicy.
III. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
4. Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.
5. Regulaminy świetlicy szkolnej.
IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
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3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz
sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przynoszone do szkoły.
7. Rodzice mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci
w szatni bez opieki.
8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie
zgłoszeniowej.
9. 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). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć,
jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
10. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę, która nie
została umieszczona w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne
oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
11. 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.
12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach
policja.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.
14. Rodzic osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową.
Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
16. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym
oraz wychowawcami klas.
18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko
ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
20. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów
po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
21. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren
szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
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23. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
24. Rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych
kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
25. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
świetlicy.
V. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY.
PRAWA WYCHOWANKÓW:
1. Prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela świetlicy.
2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy.
OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW:
1. Regularne uczestniczenie w zajęciach świetlicowych.
2. Dbanie o porządek w świetlicy.
3. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.
4. Kulturalne i ciche zachowywanie się w świetlicy. Nie przeszkadzanie kolegom.
5. Wszelkie zwolnienia z zajęć świetlicowych odbywają się na takich samych zasadach jak
zwalnianie z lekcji przedmiotowych.
NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW.
Nagrody i kary wobec uczniów uczęszczających na świetlicę są udzielane zgodnie z WSO.
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