Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bieniewicach
1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów:
- przed i po zajęciach szkolnych
- dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym.
2. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie
warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
wychowanków.
3. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
- opiekę przed i po zajęciach szkolnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.20 -17.30
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez nauczyciela,
- w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, świetlica szkolna pełni dyżur.
Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić dziecko na dyżur do świetlicy
3 dni wcześniej, a w przerwach świątecznych 3 dni przed zakończeniem zajęć
edukacyjnych dostarczając oświadczenie.
Druk oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu świetlicy i dostępny jest u
nauczycieli świetlicy.
4. Wszystkie zajęcia świetlicowe odbywają się pod opieką nauczyciela.
5. Do świetlicy przyjmuje się uczniów zapisanych przez rodziców lub opiekuna
prawnego na zajęcia świetlicowe.
6. Dokumentem zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe jest karta wychowanka
świetlicy.
7. Z zajęć świetlicowych ucznia mogą wypisać tylko rodzice lub opiekun prawny.
8. Uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, do autobusu odprowadza
nauczyciel świetlicy.
9. Uczniowie przebywający na zajęciach świetlicowych są współgospodarzami
świetlicy i mają prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,

- swobody wyrażania myśli i przekonań,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć
świetlicowych,
- poszanowania ich godności osobistej i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
- rozwijania własnych zainteresowań.
10. Uczeń przebywający na zajęciach świetlicowych jest zobowiązany do:
- współpracy w procesie wychowania,
- przestrzegania zasad kultury współżycia,
- pomagania słabszym,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek uczestniczenia w pracach porządkowych
i zajęciach samoobsługowych,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
11. Tematykę zajęć świetlicowych określa plan pracy świetlicy sporządzony na
początku każdego roku szkolnego z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów.
12. Świetlicę szkolną uczeń może opuścić tylko za zgodą nauczyciela.
13. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu ucznia w świetlicy,
a w szczególności;
- dziennik zajęć,
- karty wychowanków świetlicy (zał. nr 1 )

Załącznik nr 1
KARTA WYCHOWANKA ŚWIETLICY
Proszę o przyjęcie syna/córki na pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w roku
szkolnym 2018/2019
1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………
Klasa………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..
2. Godziny przebywania dziecka w świetlicy:
Poniedziałek………………………………………………………………………………………..
Wtorek ……………………………………………………………………………………………….
Środa……………………………………………………………………………………………………
Czwartek………………………………………………………………………………………………
Piątek ………………………………………………………………………………………………….
3. Powrót dziecka do domu ( proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Samodzielnie
Autobusem szkolnym
Pod opieką rodziców
Pod opieką osób innych…………………………………………………………………………..
( proszę wpisać imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko)
4. Czy dziecko odczuwa jakieś dolegliwości, których objawy mogłyby wystąpić w
czasie pobytu w świetlicy?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Zainteresowania dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Do karty wychowanka świetlicy należy dołączyć aktualne zaświadczenia
o zatrudnieniu z zakładów pracy rodziców.

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO NA
DYŻURZE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………...
Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………………………
Godziny i dni przebywania w
świetlicy…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kto odbiera dziecko ze świetlicy?……………………………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

