Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku

Regulamin Świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego
w Leżajsku
Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas
1-3 szkoły podstawowej, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do
potrzeb środowiska. W szczególnych przypadkach można przyjąć do świetlicy
uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Świetlica realizuje zadania ujęte w Statucie
Szkoły.

1. Cele i zadania świetlicy.
1. Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu mających na celu prawidłowy
rozwój fizyczny,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego
życia,
e) kształtowanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
f) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
g) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
3. Świetlica obejmuje opieką dzieci chodzące do Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku.

2. Organizacja pracy w świetlicy.
1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstwowej nr 2 w Leżajsku,
a w szczególności:
a) dzieci rodziców pracujących zawodowo,
b) dzieci dojeżdżające do szkoły,
c) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:45 - 16:30.
3. Świetlica szkolna jest również czynna w dni wolne od zajęć dydaktycznych
z wyłączeniem przerw: letniej i zimowej.
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4. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25.
6. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca, który imiennie odpowiada za kierunek opieki i wychowania dzieci.
7. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 45 minut.
8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań
opiekuńczo-wychowawczych.
9. Świetlica jest bezpłatna, dopuszczalne jest finansowanie przez rodziców materiałów dydaktycznych do użytku uczniów.

3. Wychowankowie świetlicy.
1. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Rodziców/Opiekunów - ”Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy”.
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja składająca się z:
dyrektora szkoły, pedagoga, dwóch wychowawców świetlicy.
3. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich Rodziców/Opiekunów,
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki uczniom w szkole.
4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa
Konwencja Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

4. Wewnętrzny regulamin świetlicy.
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym,
nawet krótkim oddaleniu się od grupy.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolenej zostają zapoznane z zasadami
BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczyciela świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy Rodzice/Opiekunowie ponoszą
koszty naprawy.
5. Za zaginione telefony, odtwarzacze MP3 i inne urządzenia elektroniczne oraz
zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego
powrotu do domu.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez
nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy.
8. Świetlica organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńcze zgodnie z opracowanym
planem. W związku z tym uczniowie opuszczają świetlicę w określonych
godzinach tj: 14:30-14:45, 15:30-15:45. Należy przestrzegać wyznaczonych
godzin wyjść uczniów.
9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy nie mogą być odbierane przez
osoby niepełnoletnie. Zgoda Rodziców/Opiekunów na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem jest rozumiana jako zgoda na samodzielne wyjście
dziecka ze świetlicy.
11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które powinno zgłosić
się po zajęciach do grupy świetlicowej a samodzielnie opuściło teren szkoły.
W takiej sytuacji wychowawca próbuje skontaktować się telefonicznie z rodzicem. W wypadku braku możliwości kontaktu wysyła informację poprzez
szkolne kanały komunikacyjne.
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12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami klas.
13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać sie w innym pomieszczeniu szkoły lub
na boisku.
14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze
świetlicy, zgłasza ten fakt nauczycielowi wychowawcy grupy, do której uczeń
uczęszcza.
15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły o problemach zaistniałyh podczas zajęć.
16. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku wielokrotnego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostaje on
skreślony z listy.
17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują
Regulamin Świetlicy.
4.1. Prawa Ucznia w świetlicy.
Uczeń ma prawo do:
— respektowania swoich praw i obowiązków,
— uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach,
— rozwijania samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej,
— rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
— życzliwego, podmiotowego traktowania,
— swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
— uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
— korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.
4.2. Obowiązki Ucznia w świetlicy.
Uczeń ma obowiązek:
— dbać o ład i porządek,
— zostawić tornister/plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
— stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
— informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz
wyjściu ze świetlicy,
— zgłaszać bez zwłoki wszystkie wypadki oraz oznaki złego samopoczucia,
— aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
— zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
4.3. Wyróżnienia.
1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę i kierownika świetlicy.
2. Drobne nagrody za udział w konkursach, pracach codziennych i dodatkowych.
3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.
4. Wyróżnienie w formie pisemnej, wpisywane do dziennika elektronicznego.
5. Dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.
4.4. Kary.
1.
2.
3.
4.

Upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy.
Uwaga pisemna do dziennika elektronicznego.
Odsunięcie od zajęć świetlicowych.
Za wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu lub czyny chuligańskie wychowawca świetlicy może wnioskować o obniżenie rocznej oceny z zachowania.
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5. Pracownicy świetlicy.
Pracownikami świetlicy są:
— kierownik świetlicy,
— nauczyciel wychowawca.
Obowiązki kierownika świetlicy szkolnej
1. Sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny.
2. Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie
z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem.
3. Podział uczniów na grupy i przydział grup wychowawcom.
4. Ustalenie godzin pracy wychowawców.
5. Nadzór pedagogiczny nad pracownikami świetlicy szkolnej.
6. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wydarzeń świetlicowych.
7. Systematyczna kontrola dzienników zajęć świetlicowych.
8. Planowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców świetlicy.
9. Sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych.
10. Składanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy.
11. Nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydatkycznymi. Dbałość
o ich uzupełnianie i ewentualną wymianę.
12. Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych.
13. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, reedukatorem, pielęgniarką, personelem kuchni i innymi pracownikami
szkoły.
14. Współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
15. Realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy.
16. Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
Obowiązki wychowawcy świetlicy
1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne według planu pracy, dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
4. Wychowawca w świetlicy w szególności zobowiązany jest do:
— dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
— przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go
w sposób najbardziej efektywny,
— dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania
w tym celu inicjatywy,
— dbania o kulturę spożywania posiłków,
— przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
— dbania o dobre imię szkoły,
— wykazywania troski o powierzony sprzęt,
— przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,
— przestrzegania zasad współżycia społecznego,
— tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
5. Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić Rodziców/Opiekunów o probleemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
— zawiadomienie pielęgniarki szkolnej, w uzasadnionych przypadkach pogotowia ratunkowego,
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— zawiadomienie Rodziców/Opiekunów o wypandku i stanie zdrowia wychowanka,
— poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.

6. Dokumentacja
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
— świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli
wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły,
— nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do
dziennika zajęć świetlicy,
— pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany wpisem do ”Dziennika Świetlicy”.
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