REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W CZĘSTOCHOWIE

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści
i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
2.
Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy
rozkład zajęć.
3.
Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po
każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w
statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych.
4.
Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły,
c) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
5.
Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,
z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich
możliwości psychofizycznych.
6. Na zajęciach nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.
7.Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

§ 2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1.Do zadań świetlicy należy:
1) Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły.
2) Umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej (pomoc w przypadku trudności w nauce).
3) Upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków
higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
4) Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym. Dbanie o poprawne relacje między
wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji
z rówieśnikami.
5) Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wspieranie twórczego
myślenia.
6) Wyrabianie u uczniów samodzielności.
7) Stwarzanie wśród uczestników nawyków uczestnictwa w kulturze.
8) Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
9) Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
a) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
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b) zajęć utrwalających wiedzę,
c) gier i zabaw rozwijających,
d) zajęć sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
2.Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej,
a także z pedagogiem szkolnym.
3.Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od
potrzeb środowiska i możliwości finansowych.

§ 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Świetlica działa w dni pracy szkoły w godz. od 7.00 do 16.30 i w tym czasie
wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi.
2.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w 2 świetlicach szkolnych. W razie potrzeby na
zajęcia świetlicowe mogą zostać wykorzystane też inne sale dydaktyczne.
3.
Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
4.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców /prawnych
opiekunów / wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (Karty są do pobrania na stronie szkoły
lub w świetlicy).
5.
Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela – wychowawcy,
nie może przekraczać 25.
6.
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy,
zarówno za ich uszkodzenie jak i zagubienie.
7.
Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń
mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku
konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
8.
Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków spożywają obiad w
godz. 1130– 1145 ,1230 – 1245 oraz 1330 – 1345.
Pozostałe dzieci przebywają w drugiej świetlicy lub innej sali przeznaczonej na zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze pod opieką wychowawcy świetlicy.
9.
Nauczyciel, wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci,
które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej przed lub po zajęciach.
10.
W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani do niej, a
nieuczęszczający na lekcje religii, WDŻ, lub zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, itp.
11.
Dzieci z klas I – III (przed i po zajęciach) odbiera i przyprowadza nauczyciel, dzieci z
klas I - III uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza do niej
nauczyciel prowadzący zajęcia.
12.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić nauczycielowi – wychowawcy swoje przyjście do
świetlicy, co jest jednoznaczne z objęciem dziecka opieką przez wychowawcę.
13.
Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w KARCIE
ZGŁOSZENIA.
14.
Każda zmiana decyzji rodziców / prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w
świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.
musi być przekazane do wychowawcy świetlicy w formie pisemnej.
15.
W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zmianach opuszczania świetlicy
przez dziecko, nie będzie ono mogło opuścić świetlicy.
16.
Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną. Jakiekolwiek
upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
Dziecko w obecności rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej może
17.
opuścić świetlicę tylko po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i uzyskaniu od niego zgody
na wyjście.
1.
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Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu.
W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10
lat jeżeli wcześniej zostało upoważnione do odbioru młodszego rodzeństwa.
19.
Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru
dziecka ze świetlicy lub telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem.
20.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenia
świetlicy.

18.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE
ŚWIETLICY
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
b) poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania,
c) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
f) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, podejmowania twórczych działań,
g) korzystania z zasobów świetlicy, gier , zabawek i sprzętu.
2. Uczeń jest zobowiązany do:
a) przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy,
b) dbania o wspólne dobro, porządek i wystrój świetlicy,
c) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
d) respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy,
e) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
f) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
g) zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
j) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
1.Regulamin świetlicy.
2.Roczny plan pracy świetlicy.
3.Tygodniowy rozkład zajęć.
4. Karty zgłoszeń.
5. Dziennik.
6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

§ 6. ZADANIA NAUCZYCIELA -WYCHOWAWCY
1.

Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
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2.

Prowadzenie dziennika elektronicznego.

3.

Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.

4.

Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

5.
Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i
twórczego działania.
6.
Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz w miarę
możliwości na powietrzu.
7.

Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

8.

Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką szkolną.

9.

Przestrzeganie wytycznych dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania Covid - 19

§ 7. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA I
ZAPOBIEGANIA COVID -19
1.Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu do świetlicy szkolnej uczniowie powinni zdezynfekować ręce. Obowiązują
ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu nosa i ust.
3. Uczniowie wchodzący i przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do zachowania
bezpiecznego dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa.
4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
5.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. Uczniowie nie powinni przynosić
do świetlicy szkolnej zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć
i zdezynfekować, zostaną poddane trzydniowej kwarantannie w specjalnie przeznaczonych do
tego celu szafkach zgodnie z regulaminem dot. korzystania z pomocy dydaktycznych
znajdujących się w świetlicy szkolnej podczas Covid – 19.
9.Zajęcia świetlicowe odbywają się w 2 świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych.
10.Środek do dezynfekcji rąk jest umieszczony w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków.
11.Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
12.Sale świetlicowe i sprzęty, znajdujące się w nich, będą systematycznie czyszczone
i dezynfekowane.
13.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu– służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie (sala 213), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu)
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