REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W POZNANIU
I. Cele i zadania świetlicy
1. Celem ogólnym pracy wychowawców świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich
warunków do nauki, odpoczynku, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań i
bezpieczeństwo podczas pobytu w świetlicy.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
a) zapewnienie dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy
oraz odpowiednich warunków do nauki

b) opieka nad uczniami wyznaczonych klas w czasie drogi ze szkoły na basen i z basenu do szkoły.
Nadzór w szatni we współpracy z trenerami w czasie przebierania się uczniów i suszenia po treningu

c) kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
d) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
e) zapewnienie warunków do rekreacji

f) organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku
g) udzielanie uczniom pomocy podczas odrabiania zadań domowych
h) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
i) sprawowanie opieki podczas spożywania posiłków przez dzieci w stołówce szkolnej
j) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy
II. Założenia organizacyjne
1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 17.00
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III
2. W razie potrzeby do świetlicy mogą zapisać się także uczniowie klas IV - VIII
3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń, wypełnionych przez
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
4. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie gdy klasa ma
zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
5. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I - III są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich
nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującym wychowawcom świetlicy.
6. Uczeń kl. I – III jest odprowadzany do świetlicy przez uczącego nauczyciela także w przypadkach
kiedy nie jest zapisany do świetlicy, a nie został odebrany po skończonych lekcjach przez rodziców lub
osobę upoważnioną i nie ma oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu.
Informację o pozostawieniu ucznia przekazuje nauczyciel bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
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III. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej
1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania go
do świetlicy i oddania dziecka pod opiekę wychowawcy oraz osobistego odbierania dziecka
ze świetlicy. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe
upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców –
upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze
świetlicy szkolnej przez upoważnioną przez nich osobę.
4. W przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której
stan wskazuje na spożycie alkoholu dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni
opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym
wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia.
6. Każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów. Wychowawca nie
zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych
informacji rodziców.
7. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być
poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.
8.

Rodzice odbierający bezpośrednio po lekcjach dziecko, które zazwyczaj uczęszcza do
świetlicy powinni zawiadamiać o tym wychowawcę świetlicy.

9. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do
godziny jej zamknięcia.
10. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy przez rodziców/opiekunów lub uczącego nauczyciela lub
same zgłosiły się u wychowawcy świetlicy i zostały zapisania na liście obecności.
11. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez nauczycieliwychowawców świetlicy przed godz. 6.30 i po godz. 17.00
12. Uczniowie oczekujący na lekcje są zobowiązani zapisać się do świetlicy wg wymienionych
zasad lub pod opieką rodziców mogą przebywać w holu szkoły.
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IV. Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej
1. Uczeń wchodzący do świetlicy wita się z nauczycielem i podaje imię , nazwisko i klasę w celu zapisania
na liście obecności.
2. Uczeń wychodzący do domu lub na zajęcia dodatkowe, podchodzi do dyżurującego wychowawcy
świetlicy i prosi o wypisanie.
3. Nauczyciel dyżurujący zapisuje na karcie zapisu przychodzących do świetlicy uczniów i zaznacza
wychodzących:


Jeżeli uczeń idzie na dodatkowe zajęcia lub danego dnia wypisuje się, nauczyciel dyżurujący
zaznacza to na karcie.



Następnemu nauczycielowi obejmującemu dyżur przekazuje uzupełnioną, aktualną listę uczniów
obecnych w świetlicy.



Przy nazwisku ucznia nieodebranego danego dnia do godz. 17.00 nauczyciel dyżurny czyni zapis,
że uczeń pozostał w szkole nieodebrany i kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia.
W przypadku braku kontaktu z rodzicami / opiekunami nauczyciel zawiadamia policję.

4. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy. W wyznaczonym czasie wychowawca świetlicy
nadzoruje uczniów wychodzących do stołówki, sklepiku, toalety, szafki, biblioteki, na boisko.
5. Uczniowie pozostawiają kurtki i tornistry w szafkach. Jeżeli tornister nie mieści się w szafce uczeń
układa go na wyznaczonej półce w świetlicy.
6. W czasie wyjścia nauczyciela z uczniami na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają
obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw, oraz samowolnie nie wracają do szkoły
i nie wychodzą poza teren boiska.
7. W czasie wyjścia na pływalnię, uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i respektują polecenia
nauczyciela w czasie drogi, w autokarze, w szatni i na pływalni.
8. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych
na terenie szkoły. Uczeń przychodzący do świetlicy po skończonych zajęciach dodatkowych ma
obowiązek podejścia do wychowawcy świetlicy i zgłoszenia swojej obecności.
10. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,

a po skończonych zajęciach nauczyciel nadzoruje ułożenie na miejsce zabawek, książek i sprzętu.
11. Dzieci nie mogą korzystać bez zgody nauczyciela z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych
urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego
zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
13. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka.
19. Zachowanie ucznia w świetlicy i w czasie drogi z/na pływalnię ma wpływ na ocenę z zachowania.
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