Regulamin Świetlicy
przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu
Cel ogólny: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
Cele szczegółowe:
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Pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej oraz manualnej
uczniów
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy
Kształtowanie postaw moralno – społecznych i patriotycznych
Udoskonalanie spostrzegawczości, logicznego myślenia i pamięci
Wdrażanie do przestrzegania zasad kultury życia codziennego
Wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu
Pobudzanie aktywności społecznej uczniów
Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych
Stymulowanie postawy twórczej
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i muzycznej
Uwrażliwianie na kulturę i nabycie nawyku korzystania z książek
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów
Wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życiu
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami,
pedagogiem

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I - V.
Świetlica czynna jest codziennie ( oprócz sobót i niedziel ) w godzinach od 7.00 do 16.00 dla
klas I – III, od 13.10 do 16.00 dla klas IV - V.
Rodzice ( opiekunowie ) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę
zgłoszenia.
W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców
świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
Sala świetlicowa dla klas I – III podzielona jest na trzy sektory: sektor sportowy, sektor
plastyczny oraz sektor gier i zabaw. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mogą według
własnych zainteresowań, potrzeb korzystać ze wszystkich trzech sektorów.
Zajęcia dla klas IV – V odbywają się w sali nr 8.
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się również w innym pomieszczeniu lub w ogródku
szkolnym.
W sali świetlicowej może przybywać pod opieką jednego wychowawcy do 25 uczniów. W
godzinach, kiedy obecna jest największa liczba dzieci na świetlicy będzie obecnych dwóch
nauczycieli.

10. Podczas zajęć świetlicowych w stołówce szkolnej wydawane są obiady dla dzieci. Przerwa
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obiadowa trwa od 13.10 do 13.50. W tym czasie uczniowie ze świetlicy pod opieką
nauczyciela dyżurującego grupami przechodzą do stołówki. W sali świetlicowej przebywa
wówczas nie więcej niż 25 dzieci pod opieką jednego nauczyciela.
Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
Wymagane są pisemne oświadczenia/upoważnienia w przypadku:
a) Samodzielnego wyjścia dziecka do domu
b) Odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun
Upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów są przechowywane w dokumentacji
wychowawcy.
Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie ( zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim
rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy ).
W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice lub osoby
upoważnione do odbioru, należy pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą
świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed
szkołą.

16. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
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Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.00 wychowawcy próbują skontaktować się z
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnień przyczyn nieodebrania dziecka.
Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole, czekając
na rodziców/opiekunów lub inne wskazane osoby , pod opieką nauczyciela. W przypadku
braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w uzasadnionych
przypadkach, wychowawcy mogą poinformować policję.
W sali świetlicowej mogą przybywać uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe, a nie
zostali zapisani do świetlicy. Świetlica może także organizować zajęcia ( np. rozwijające
zainteresowania, wspomagające ) dla dzieci niebędących wychowankami świetlicy.
W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy prowadzone są: zajęcia
zabawowe; Zajęcia plastyczno –techniczne; Pogadanki; Zajęcia zachęcające do pogłębiania
znajomości świata baśni i bajek; Zajęcia umuzykalniające; Zajęcia czytelnicze; Zajęcia
umysłowe; Zajęcia filmowe; Bajkoterapia; Realizacja programów profilaktycznych.
Treść prowadzonych zajęć ułożona jest w cykle tematyczne nawiązujące do pór roku,
kalendarza i innych aktualnych wydarzeń
Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń
technicznych przyniesionych z domu.
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice ( opiekunowie ) ponoszą
koszt naprawy.
W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin
Świetlicy.

II.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III.

Znajomości swoich praw i obowiązków,
Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
Rozwijania samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
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, placu zabaw, materiałów plastycznych,
księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:
a) Dbać o bezpieczeństwo, ład i porządek,
b) Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
c) Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy,
d) Meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
e) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
f) Zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
g) Informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego (
zakaz zabawy telefonem komórkowym podczas zajęć świetlicowych ).
IV.
OBOWIĄZKI I ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków- od chwili
przyprowadzenia dziecka do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili
rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu odebrania dziecka przez
rodziców/prawnych opiekunów.
2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia
według planu pracy.
3. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasy o zachowaniu
uczniów.
4. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów na bieżąco o funkcjonowaniu
dziecka w świetlicy.

