REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86
im. prof. Jerzego Sampa
W GDAŃSKU
1.
Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Art. 67 ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., znowelizowany 4 czerwca 2014r.(Dz. U.
Z 2014r. poz 642).
2.
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań
wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki
oraz w programie wychowawczym szkoły.
3.
Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej
działalności szkoły przeznaczoną dla uczniów klas 0-III.
4.
Świetlica sprawuje opiekę opiekuńczo-wychowawczą od poniedziałku do
piątku w godz. 6.30-17.30. Rodzice nie przyprowadzają dzieci przed czasem
i nie zostawiają ich samych na terenie szkoły. Dzieci muszą być odebrane przed
zamknięciem świetlicy. Spóźnienia będą odnotowywane i mogą skutkować
skreśleniem dziecka z listy wychowanków świetlicy.
5.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy z podziałem
na miesiące, tygodnie i dni.
6.
Regulamin świetlicy opracowywany jest przez nauczycieli świetlicy,
modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
7.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych z podziałem
na klasy 0-I w filii przy ulicy Dulin'a, II-III w siedzibie głównej szkoły oraz klas III
w filii przy ulicy Świętokrzyskiej. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać
25.
8.
Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
9.
Fundusze na wyposażenie świetlicy w materiały plastyczne, gry planszowe,
zabawki oraz nagrody konkursowe pochodzą m.in. z dobrowolnych wpłat rodziców.
Proponowana kwota ustalana jest corocznie na początku nowego roku szkolnego.
Cele opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej
1.
Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
2.
Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci
właściwej postawy etyczno - moralnej, wyrabianie osobowościowych cech
charakteru.
3.
Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i uzdolnień.
4.
Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia estetyki i
wrażliwości na piękno.
5.
Przygotowanie do właściwego wykorzystywania czasu wolnego; wyrabianie

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
6.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
7.
Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami.
Obowiązki i prawa wychowanków
Każde dziecko w świetlicy ma prawo do :
- właściwie zorganizowanej opieki,
- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
- życzliwego traktowania,
- swobodnego wyrażania myśli,
- opieki wychowawczej,
- poszanowania godności osobistej,
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Powinności ucznia uczestniczącego w zajęciach świetlicowych:
1.
Uczniowie regularnie i obowiązkowo uczestniczą w zajęciach świetlicowych
przed lekcjami lub po nich.
2.
Wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po
przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.
3.
Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia,
obowiązującego w świetlicy szkolnej.
4.
Świetlica jest miejscem wypoczynku i twórczej zabawy, dlatego świetliczaki w
świetlicy nie biegają i nie krzyczą.
5.
Przed każdym wyjściem na świeże powietrze nauczyciele świetlicy
przypominają dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się na dworze.
6.
Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją pozytywną postawą wobec
rówieśników, wysoką kulturą osobistą i aktywnością na zajęciach
są nominowani do tytułu „Świetliczak Roku"
Świetliczak powinien :
- zachowywać się nienagannie i należycie w czasie zajęć i po zajęciach,
- dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń,
- szanować sprzęt, pomoce, dbać o zachowanie porządku i ładu,
- bez zezwolenia wychowawcy nie wychodzić ze świetlicy,
- mieć zgodę wychowawcy lub pisemne zezwolenie rodziców na opuszczenie
świetlicy,
- oszczędnie gospodarować materiałami, szanować gry i pomoce do zajęć,
- starannie odrabiać lekcje
- opiekować się młodszymi kolegami i zawsze im pomagać.

Dokumentacja pracy świetlicy
1. Dzienniki zajęć
2. Roczny plan pracy świetlicy
3. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej
4. Rejestracja uczniów przychodzących do świetlicy
5. Zakładka ŚWIETLICA na stronie internetowej szkoły
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej oraz ich rodzice zostają zapoznani
z regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce
ŚWIETLICA oraz w wersji papierowej w gablotce przed wejściem do świetlicy.
3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez
dyrektora szkoły.

Procedury postępowania wychowawców świetlicy szkolnej
SYTUACJE PROBLEMOWE - PROCEDURY DOKUMENTOWANE - PROBLEM Y
§1 W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze
świetlicy szkolnej do czasu zakończenia pracy świetlicy.
a) wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby
upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.
Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi szkoły.
b) wychowawca świetlicy szkolnej dwukrotnie próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami
prawnymi, osobami upoważnionymi w odstępstwie czasowym (do 20 min.), Wychowawca świetlicy
sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje dyrektora szkoły.

