Regulamin Świetlicy
Szkoły podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
1. Na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z
dnia 11 stycznia 2017 r.), Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy
pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców/opiekunów prawnych – na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki w szkole.
2. Świetlica działa w godzinach od 6.30 do 7.30 oraz od 11.30 do 16.30.
3. Do świetlicy mogą uczęszczać wszyscy uczniowie klas I – III.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zapisują dziecko do świetlicy szkolnej w danym roku
szkolnym poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu Świetlicy).
5. Każda zmiana decyzji rodziców/opiekunów prawnych w kwestii czasu pobytu dziecka
w świetlicy i/lub zmiany osób odbierających dziecko wymaga formy pisemnej (z datą
i podpisem). Wychowawca nie bierze pod uwagę ustnych informacji przekazanych
przez dziecko.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uaktualniania danych zawartych w
karcie.
7. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
fizyczny oraz odrabianie lekcji. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego
planu pracy.
8. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma możliwość:
a) wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
b) korzystania z pomocy wychowawcy przy odrabianiu zadania domowego.
9. Świetlica pracuje według podziału na grupy wychowawcze, oddzielnie dla każdego
poziomu (klas pierwszych, klas drugich oraz klas trzecich).
10. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy.
11. Do odbioru dziecka upoważnieni są tylko rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby
przez nich upoważnione.
12. Osoby poniżej 10 roku życia nie mogą odbierać dziecka ze świetlicy.

13. W przypadku odbioru ucznia przez osobę niepełnoletnią rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do wypełnienia stosownego upoważnienia (zał. nr 2 do Regulaminu
Świetlicy).
14. Rodzice/opiekunowie prawni po zgłoszeniu odbioru oczekują na dziecko w
przedsionku przy drzwiach wejściowych do szkoły.
15. Rodzice/opiekunowie prawni, ani inne obce osoby, nie mogą wchodzić na teren
świetlicy, jak również załatwiać dłuższych spraw z wychowawcami przy odbieraniu
dzieci. Jeśli zajdzie taka konieczność wówczas rodzic/opiekun prawny powinien
umówić się z wychowawcą świetlicy przed lub po godzinach pracy świetlicy.
16. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę
świetlicy.
17. Odebranie dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej jest równoznaczne z tym, że dziecko
nie wraca na teren szkoły.
18. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16:30 wychowawca świetlicy
uruchamia

odpowiednią

procedurę

(telefon

do

rodzica,

dyrektora

szkoły,

powiadomienie policji).
19. Dziecko nie zostanie wydane osobie niewskazanej w karcie zgłoszenia, a także
sprawiającej wrażenie / będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W
w/w wypadku zostanie uruchomiana odpowiednia procedura.
20. Zgodę

na

samodzielny

powrót

dziecka

ze

szkoły/świetlicy

szkolnej

rodzice/opiekunowie prawni przedstawiają na piśmie (zał. nr 3).
21. Uczniowie, którzy mogą samodzielnie opuszczać szkołę/świetlicę szkolną, muszą
zgłaszać u wychowawcy świetlicy swoje wyjście.
22. Uczniowie zobowiązani są zgłaszać wychowawcom świetlicy wszelkie objawy złego
samopoczucia
23. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest:
a) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy,
b) pomagać innym,
c) szanować inne osoby przebywające w świetlicy,
d) przestrzegać określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu w
świetlicy (nie biegać, nie popychać, nie krzyczeć, itd.),
e) spożywać posiłki w wyznaczonym do tego miejscu (przy stoliku),
f) szanować pomoce dydaktyczne, gry, książki, zabawki oraz inne wyposażenie
świetlicy,

g) każdorazowo

zgłaszać

swoje

wyjście

(do

toalety,

biblioteki,

itd.)

wychowawcom świetlicy,
h) zachować ciszę podczas zajęć przeznaczonych na odrabianie pracy domowej,
i) porządkować miejsce pracy po zakończonych zajęciach lub zabawie –
odkładać rzeczy na swoje miejsce.
24. Dodatkowe materiały (nieudostępnione bezpośrednio uczniom) wydają wychowawcy
świetlicy.
25. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących na wyposażeniu świetlicy
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
26. Uczniowie nie przynoszą własnych zabawek/książek do świetlicy.
27. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez
dziecko w świetlicy.
28. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne.
29. W

trakcie

pobytu

w

świetlicy

uczniowie

zapisani

na

obiady

przez

rodziców/opiekunów prawnych, udają się pod opieką wychowawcy świetlicy do salki
jadalnej znajdującej się w głównym budynku.
30. Podczas przejścia z budynku do budynku uczniowie są zobowiązani do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa (nie biegną, nie wyprzedzają wychowawcy, idą parami, prawą
stroną w zwartej kolumnie, itd.) oraz do zachowania ciszy ze względu na odbywające
się w szkołach zajęcia dydaktyczne.
31. Uczniowie wchodzą do salki jadalnej, kiedy wychowawca na to zezwoli.
32. W salce jadalnej uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawcę.
33. Uczniowie nie opuszczają swojego miejsca bez zezwolenia wychowawcy.
34. Uczniowie spożywają posiłek w ciszy posługując się sztućcami do tego
przeznaczonymi.

Zatwierdzam do realizacji

….............................................
(podpis Dyrektora szkoły)

