REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 20 W POZNANIU
I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-III orz uczniów klas IV-VII,
za zgodą Dyrektora szkoły.
2. Świetlica spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą względem zapisanych do niej
uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/
prawnych opiekunów.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach: 6:30 – 17:00.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
5. Liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 dzieci.
6. Na bieżąco prowadzi się dokumentację dla poszczególnych grup wychowawczych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnosić na rzecz doposażenia świetlicy dobrowolne
wpłaty. Pieniądze uzyskane z dobrowolnych darowizn rodziców/prawnych opiekunów
przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych, artykułów
papierniczych (np. bloki, kredki, flamastry itp.) oraz nagrody na konkursy.
II. ZASADY REKRUTACJI
1. Karty zgłoszeń na kolejny rok szkolny można pobierać od 05.06.2017 w dyżurce szkoły.
Uzupełnione karty zgłoszeń należy oddać do sekretariatu szkolnego do 18.08.2017.
Rozpatrywane są karty poprawnie wypełnione z pełnymi danymi i pieczątkami zakładu
pracy.
2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna,
w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, Pedagog lub Psycholog, Wychowawcy
Świetlicy.
3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty
Zgłoszenia wypełnionego przez Rodziców lub Opiekunów. Od decyzji Komisji
przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.

1

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I-III rodziców pracujących, samotnie
wychowujących dzieci, obojga rodziców pracujących oraz uczniowie korzystający
z dowozów.
5. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszeń - do wyczerpania miejsc
oraz kryteria z punktu nr 4 .
6. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor
Szkoły.
7. O przyjęcie do świetlicy szkolnej mogą ubiegać się uczniowie klas IV znajdujący
się w trudnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, dojeżdżający do szkoły, o ile świetlica
dysponuje wolnymi miejscami.
8. Dodatkowy nabór do świetlicy szkolnej w ciągu roku szkolnego może odbyć
się po rezygnacji któregoś z dzieci.
9. Rodzice podejmujący decyzję o rezygnacji z opieki świetlicy szkolnej powinni
powiadomić o tym fakcie pracowników świetlicy.
10. W przypadku złego zachowania ucznia stanowiącego zagrożenie zdrowia i życia innych
dzieci, uczeń może zostać skreślony z listy uczestników zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy
podejmuje Zespół Świetlicy Szkolnej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Decyzja
Zespołu jest nieodwołalna.
III. ZASADY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
1. Dzieci zapisują się u wychowawcy w dziennikach świetlicowych.
2. Podczas zajęć zorganizowanych oraz zabaw dowolnych uczniowie są zobowiązani
do utrzymywania porządku, kulturalnego zachowania i przestrzegania regulaminu
świetlicy.
3. W świetlicy szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.
4. Dzieci razem z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.
5. Każdorazowe wyjście (do toalety dzieci wychodzą za zgodą wychowawcy, na obiad
wychodzą pod opieką wychowawcy, do sklepiku oraz biblioteki wychodzą samodzielnie,
na zajęcia pozalekcyjne wychodzą z nauczycielem prowadzącym zajęcia) dzieci zgłaszają
wychowawcy świetlicy.
6. Na boisku szkolnym i placu zabaw:
a) przed wyjściem na boisko lub na plac zabaw, dzieci zapisują się u wychowawcy,
ustawiają się parami (zimą i jesienią razem w wychowawcą idą do szatni ubrać kurtki),
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wychowawcy przeliczają liczbę dzieci wychodzących na dwór według utworzonej listy
dzieci, wyznaczają osoby odpowiedzialne za wynoszony sprzęt (piłki, skakanki,
zabawki do piasku).
b) powrót z boiska lub placu zabaw jest nadzorowany.
c) na boisku i placu zabaw, dzieci poruszają się i bawią w wyznaczonych przez
wychowawców miejscach.
7. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres od przyjścia dziecka do sali do wyjścia
na lekcje oraz po skończonych lekcjach do czasu wyjścia do domu pod opieką
rodziców/prawnych opiekunów, starszego rodzeństwa (uczeń musi mieć ukończone 7 lat)
lub opiekunów wymienionych w karcie zapisu, z wyłączeniem czasu trwania zajęć
dodatkowych.
8. Wychowawcy świetlicy po otrzymaniu listy uczniów uczęszczających na zajęcia
dodatkowe tworzą grafik uczniów korzystających z tych zajęć wraz z numerem sali oraz
czasem ich trwania:
a) w czasie zajęć dodatkowych organizowanych w szkole uczeń jest pod opieką osoby
prowadzącej zajęcia.
9. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, logopeda oraz nauczyciele prowadzący zajęcia
pozalekcyjne osobiście zabierają dzieci ze świetlicy oraz odprowadzają do grup
świetlicowych po zakończeniu zajęć oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucznia.
10. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne informuje pisemnie wychowawcę świetlicy o
zapisie lub rezygnacji wychowanka świetlicy z zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel
informuje o terminie, czasie trwania i miejscu zajęć.
11. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu dziecka
w trakcie pobytu w świetlicy (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków, kontakt
telefoniczny, dziennik internetowy).
12. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego
bezpieczeństwu

własnemu

i

innych

dzieci)

wychowawcy

zobligowani

są

do

powiadomienia telefonicznego rodziców/prawnych opiekunów z prośbą o odebranie
dziecka ze szkoły.
13. Zespół wychowawców świetlicy może wypisać ze składu wychowanków ucznia, który
swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci. O tym fakcie
pisemnie informuje Dyrektora szkoły i rodziców/prawnych opiekunów. Powodem
skreślenia może być udokumentowane, notoryczne łamanie regulaminu świetlicy.
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14. Za wyrządzone umyślnie przez dziecko szkody i zniszczenia przedmiotów będących
wyposażeniem świetlicy szkolnej odpowiedzialność ponoszą rodzice i zobowiązani są do
poniesienia kosztów ich usunięcia.

IV. ZASADY ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
1.

Dzieci odbierane są przez rodziców, prawnych opiekunów, bądź osoby upoważnione
w kartach zapisu do świetlicy wyłącznie osobiście. W przypadku prośby pisemnej rodzica
(opiekuna), dziecko może wyjść samo do domu o określonej porze.

2.

Samodzielne

wyjście

ucznia

jest

możliwe

tylko

za

pisemną

zgodą

rodziców/opiekunów (uczeń musi mieć ukończone 7 lat) (notatka powinna być
sporządzona

na

kartce

i zachowana w szkole).
3.

Jednorazowe upoważnienie do obioru dziecka, przez osobę nieuwzględnioną w karcie
zgłoszenia do świetlicy, należy dostarczyć na kartce wychowawcy świetlicy.

4.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania dzieci ze świetlicy do
godziny 17:00

5.

Jeśli rodzic nie odbierze dziecka o czasie, wychowawca próbuje nawiązać kontakt
telefoniczny z rodzicem i ustala zasady dalszego postępowania. W przypadku braku
kontaktu telefonicznego i niemożności skontaktowania się z rodzicem/prawnym
opiekunem wychowawca świetlicy zawiadamia Dyrektora, który ma prawo zawiadomić
Policję o zaistniałym fakcie.

4

