Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94
im. Hanzy w Gdańsku
Uchwalony na podstawie Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na:
• czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,
• organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
• w szkole.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” wraz z „Oświadczeniem o ochronie danych
osobowych wszystkich osób dorosłych odbierających dziecko” w terminie do 15 września
każdego roku szkolnego (kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły, u nauczyciela
świetlicy oraz z sekretariatu szkoły).
Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 7.00 do 17.00. Do głównych zadań
należy działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza dla uczniów klas 1 - 3.
Nadrzędnym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i
po zajęciach dydaktycznych, rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie opieki nad nimi,
zapewnienie dostępnych form pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmowanie
systematycznych i skutecznych działań opiekuńczych.
Cele edukacyjne:
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych poprzez zajęcia przyrodnicze,
teatralne, plastyczne, językowe,
• Zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
• Indywidualizowanie procesu dydaktycznego w zależności od możliwości dziecka,
stosowanie aktywizujących metod pracy, motywujących ucznia do działania,
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• Rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych.
Cele opiekuńczo-wychowawcze:
• Pomoc w zrozumieniu siebie i innych poprzez zajęcia integrujące grupę, udział w
akcjach niesienia pomocy innym,
• Rozwijanie wytrwałości w rozwiązywaniu problemów,
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
• Rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne,
muzyczne, teatralne, przyrodnicze, językowe, sportowe,
• Budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
• Zachowanie zdrowia w realizacji programów profilaktycznych,
• Rozmowy z dziećmi na tematy z życia społecznego,
• Inspirowanie samodzielności dzieci,
• Nauczenie dobrej organizacji pracy, systematyczności,
• Stały kontakt z opiekunami dzieci, angażowanie ich w działania wychowawcze szkoły.
Cele i zadania świetlicy będą realizowane w oparciu o ABC świetlicy:
• Dbanie o sprzęt i zabawki,
• Prawidłowe zachowanie podczas posiłku,
• Pomoc słabszym, współpraca koleżeńska,
• Czynny udział w pracach i zajęciach prowadzonych w świetlicy.
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Przewidywane osiągnięcia uczniów
Uczeń będzie potrafił konstruktywnie rozwiązywać problemy, konflikty w grupie,
Uczeń będzie systematycznie rozwijał swoje zainteresowania poprzez udział w
zajęciach,
•
Uczeń osiągnie satysfakcję i radość z rozwiązanego problemu,
Będzie umiejętnie współdziałało w grupie poprzez wybór właściwych form spędzania
wolnego czasu,
Wychowawcy świetlicy zapewnią i stworzą warunki do wszechstronnego rozwoju
dziecka przed i po zajęciach edukacyjnych.

•
•
•
•
•

Formy ewaluacji
• Udział dzieci w konkursach,
• Prezentowanie prac uczniów w środowisku lokalnym.
•
•
•

•
•
•

•
•

Uwagi o realizacji
Zajęcia prowadzone będą codziennie od poniedziałku do piątku,
Plany pracy będą podlegały ciągłej modernizacji, stosownie do potrzeb oraz
możliwości uczniów,
Wychowawcy świetlicy będą systematycznie współpracowali z rodzicami dzieci,
nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.
Rozkład dnia w świetlicy szkolnej:
7.00-7.55 - Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie
czasopism lub lektur własnych. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.
11.00-12.30- Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy
sportowe na powietrzu
lub w sali gimnastycznej.
13.30-14.40- Nauka własna pod opieką nauczyciela. Pomoc w odrabianiu prac
domowych. Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników,
encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych,
ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki
relaksacyjnej. Wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.
14:40-15:40- Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie
z planem pracy: plast.- tech., teatralne, przyrodnicze, profilaktyczne i okolicznościowe,
muzyczno-relaksacyjne, współpraca w grupie.
15:40-17:00 - Słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych
potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności
w nauce. Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp.
Zabawy według zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali
po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację
założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do
warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje
odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują
zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom. Dzienny
rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i
zainteresowaniami dzieci.
•
•
•

Dokumentacja świetlicy szkolnej:
Regulamin świetlicy,
Plan pracy świetlicy szkolnej,
Dzienniki zajęć świetlicy,
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Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
Ogólny plan lekcji dla klas 1 – 3,
Plan pracy nauczycieli świetlicy,
Semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej,
Notatki i wpisy własne.

Warunki korzystania ze świetlicy:
Wychowankowie powinni:
• Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia,
• Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne,
• Słuchać poleceń wychowawcy świetlicy,
• Wychowankom nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia wychowawcy,
• Każde wyjście poza teren szkoły powinno być udokumentowane pisemnie przez
rodziców.
Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy:
Uczeń ma prawo do:
• znajomości swoich praw i obowiązków,
• uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, konkursach,
zabawach i imprezach,
• rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
• rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
• życzliwego, podmiotowego traktowania,
• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
• korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru
świetlicy, zabawek i gier.
Uczeń ma obowiązek:
• dbać o ład i porządek,
• stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników
szkoły,
• informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze
świetlicy,
• zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
• aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
• zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej.
•
•
•
•
•

Postanowienia końcowe:
Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie
zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie
zgłoszeniowej.
Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz
nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z
przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego).
Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na
samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie
umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne
oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
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W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest
oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której
dziecko ma opuścić świetlicę.
Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach
policja.
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o
odbiorze dziecka ze świetlicy.
Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed
szatnią. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
Wychowawca klasy wystawiając ocenę opisową z zachowania na koniec roku
szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka
uczęszczającego do świetlicy.
Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać
dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.
Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy
o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby,
alergie, orzeczenia poradni itp.).
W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i
akceptują Regulamin Świetlicy.
W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten
fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi)
ucznia.
Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17:00 wychowawca podejmuje
następujące działania: zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku, kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)
lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a
następnie policję, sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
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