REGULAMIN ŚWIETLICY
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Krakowie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiający wszechstronny
rozwój osobowości a w szczególności:
1. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej zwłaszcza przy odrabianiu prac domowych oraz
udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w opanowaniu danej partii
materiału
2. Prowadzenie pracy wychowawczej , zmierzającej do kształtowania właściwej postawy
społeczno – moralnej
3. Wdrażanie uczniów do konstruktywnego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
4. Ujawnianie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności.
5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z rożnymi sytuacjami trudnymi i problemami
6. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy

§2
1. Do świetlicy przyjmuje się wszystkich zadeklarowanych uczniów szkoły.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców (opiekunów) dziecka .

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 07:00 – 19:00 za wyjątkiem dni
wyznaczonych przez szkołę, gdy godziny otwarcia świetlicy są skrócone.
4. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy”
układanego przez wychowawców świetlicy na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez
dyrektora szkoły.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy
oraz szkoły
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§3 1. W godzinach porannych do świetlicy
uczeń zostaje zaprowadzony przez rodzica (opiekuna) lub nauczyciela dyżurującego . Rodzic
po odprowadzenia dziecka do świetlicy opuszcza teren szkoły.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz
sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia
przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych
6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności
7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu do domu przez
dziecko.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub upoważnieni przez nich opiekunowie,
których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i podpisane przez rodziców
(opiekunów)
9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę po uprzednim
telefonicznym poinformowaniu pracowników szkoły. Warunkiem jest pisemne upoważnienie
rodziców (opiekunów) z podaniem dokładnych danych osoby odbierającej, zgodnych z danymi
w dowodzie osobistym. Upoważnienie takie wymaga własnoręcznego podpisu rodzica
(opiekuna)
10.
Rodzice zobowiązani są do każdorazowego informowania nauczyciela świetlicy o
odbiorze dziecka ze świetlicy

11.
Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby
niepełnoletnie
12.
Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę
rodziców, prawnych opiekunów. Zgody na samodzielne wyjście uczniów można pobrać w
sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy. Zgodę należy uprzednio złożyć w
sekretariacie.
13.
Uczniowie przebywający w świetlicy tzw. porannej są zabierani przez swoich
wychowawców przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz przyprowadzani do świetlicy po
skończonych zajęciach pod opieką nauczycieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć.
14.
Po zakończeniu ostatnich zajęć lekcyjnych nauczyciele zobowiązani są do odprowadzenia
uczniów do świetlicy i informują o tym fakcie wychowawców świetlicy.
15.W pracy z dziećmi, nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas
16.
Jeżeli uczniowie zobowiązani są do odrobienia pracy domowej na świetlicy w danym
dniu, nauczyciele uprzednio powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy.
17.
Przyjmuje się, że w godzinach 15:30-16:30 obowiązuje tzw. „świetlica cicha”. Dla
uczniów wymagających spokoju stwarzane są warunki odpoczynku i nauki. W tym czasie
uczniowie zobligowani do uzupełnienia pracy domowej są wspierani dodatkową pomocą osobą
pełniącą dyżur na świetlicy.
18.
Wychowawca dokonuje oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej
i jest ona uwzględniana przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej.
19.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu
poza terenem szkoły
20.
Wychowawca świetlicy ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o problemach
zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
21.
Ze względów bezpieczeństwa budynek szkoły w czasie swojego funkcjonowania
pozostaje zamknięty. Rodzic (opiekun) przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy
szkolnej korzysta z dzwonka (podpisanego ŚWIETLICA), a osoba sprawująca dyżur na świetlicy
zobowiązana jest wówczas do otwarcia szkoły.
22.
Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i
punktualnego odbierania dzieci najpóźniej o godz. 19:00.
23.Wychowawca świetlicy ma prawo poinformować odpowiednie służby jeśli dziecko zostanie w
świetlicy po godzinie 19:00.

ZADANIA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY/
NAUCZYCIELI SPRAWUJĄCYCH DYŻUR NA ŚWIETLICY § 4
1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy.
2. Prowadzenie dokumentacji świetlicy.
3. Zorganizowanie uczniom warunków do odrabiania zadań domowych i pomocy w nauce.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
8. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem , psychologiem i logopedą szkolnym.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY §5
Uczeń ma prawo do:
a. Respektowania swoich praw i obowiązków
b. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach
okolicznościowych
c. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
d. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
e. Życzliwego traktowania
f. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
g. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
h. Korzystania z wyposażenia świetlicy

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY §6
Uczeń ma obowiązek:
a. Dbać o ład i porządek

b. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
c. Informować każdorazowo o swoim wyjściu i przyjściu do świetlicy
d. Bezzwłocznie zgłaszać wychowawcy świetlicy wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie
e. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach
f. Zachowywać się kulturalnie w świetlicy.
g. Szanować przekonania, poglądy i uczucia religijne wszystkich osób przebywających na
terenie szkoły

§9
DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Regulamin świetlicy szkolnej
2. Roczny plan pracy świetlicy
3. Dziennik zajęć świetlicowych
4. Lista uprawnionych rodziców (opiekunów) do odbioru uczniów
5. Wykaz uczniów samodzielnie wychodzących ze szkoły
6. Karta ewidencyjna samodzielnych wyjść uczniów ze szkoły

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Regulamin został uchwalony 1 września 2021 r. przez Radę Pedagogiczną

