Załącznik nr 8R
do Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

R E G U LA M I N Ś W I E T L I C Y
w SP w Horyńcu - Zdroju

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Świetlica szkolna zwana dalej świetlicą jest placówką wychowania pozalekcyjnego
przeznaczona dla uczniów kl. I - III oraz dla uczniów kl. IV – VI. Mogą w niej przebywać
uczniowie dojeżdżający i miejscowi będący bez opieki rodziców przed i po zajęciach.
2.

3.

Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb i
możliwości zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego uwzględniającego ich
możliwości psychofizyczne, w szczególności rozwój ich zainteresowań, prawidłowy
rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.
§2

1. Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujmuje się odpowiednio
w planie finansowym szkoły.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

§1
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań uczniów,
organizowanie zajęć ruchowych w trosce o prawidłowy rozwój fizyczny oraz w miarę
możliwości odpowiednich warunków do rekreacji.
§2
1.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

a. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie
do samodzielnego myślenia;
b. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniu (sala gimnastyczna, hala sportowa) i na dworze, mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny;
c. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,
uzdolnień;
d. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki
oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
e. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości
oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
f.

rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

ROZDZIAŁ III
TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY
§1
1. Szkoła jest zobowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na:
1.1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców
1.2. organizację dojazdu do szkoły

1.3. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
§2
1. Świetlica ma wyznaczone pomieszczenia w szkole, odrębne dla uczniów klas
młodszych i starszych.
§3
1. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające
prowadzenie zajęć oraz organizację wolnego czasu dziecka a zwłaszcza:


sprzęt audiowizualny z taśmami magnetofonowymi, kasetami video i płytami DVD,



przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych



czasopisma, książki, materiały, gry do zajęć technicznych i towarzyskich



przybory i materiały do zajęć manualnych

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
§1
1. Świetlica prowadzi zajęcia w godz. 7.00 – 15.15 zgodnie z rozkładem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych szkoły, potrzebami rodziców oraz możliwościami
dojazdu dzieci.
2.

Zajęcia prowadzone są z podziałem na etapy edukacyjne.
§2

1.

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach.

2.

Grupa wychowawcza składa się z nie więcej, niż 25 uczestników.

§3
1.

Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznych wychowawczo - opiekuńczych
planów pracy opracowanych przez wychowawców świetlic klas I-VI i zgodnie
z ogólnymi założeniami planu pracy szkoły.

2.

Wychowawcy świetlicy pracują wg napisanych przez nich rocznych planów
pracy. Plany pracy oparte są na ogólnych założeniach opiekuńczowychowawczych planu pracy świetlicy.

3.

Zajęcia programowe (oparte na planach pracy) odbywają się w godzinach, które
wychowawca odpowiednio dostosuje do potrzeb dzieci.

4.

W miarę potrzeb wychowawca
potrzebach edukacyjnych.

świetlicy opiekuje się dziećmi o specjalnych

§4
1. Zajęcia rekreacyjno – sportowe odbywają się w miarę możliwości na sali
gimnastycznej, hali sportowej, a także odpowiednio do warunków pogodowych na
dworze.
§5
1. Odrabianie lekcji dla dzieci chętnych odbywa się pod opieką nauczyciela odpowiednio
do zmian 700 – 800 i 1130 – 1500.
§6
1.

Dzieci uczęszczające do świetlicy rano przychodzą same zaraz po przyjeździe do
szkoły.

2.

Do świetlicy dzieci klas I-III są przyprowadzane przez nauczyciela wychowawcę
klas zaraz po zajęciach.
§7

1. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z harmonogramem dowozów lub są odbierane
przez rodziców.

§8
1. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godz. 1515
nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się
z domem opiekuna dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.

§9
1. W przypadku nagłej choroby dziecka należy postępować zgodnie z procedurami
obowiązującymi w szkole.

§ 10
1. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole dyrektor może
zobowiązać wychowawcę świetlicy do bezpłatnej opieki nad klasą w godzinach nie
kolidujących z funkcjonowaniem świetlicy. Na każdej godzinie lekcyjnej do opieki
może być przydzielona tylko jedna klasa.

ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

§1
1. Do świetlicy szkolnej należą uczniowie dojeżdżający oraz dzieci rodziców, którzy
złożyli stosowny wniosek.
§2
1. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie listy
dzieci dojeżdżających oraz pisemnego zgłoszenia dziecka przez rodziców lub
opiekunów prawnych.
§3
1. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć świetlicowych określa statut szkoły oraz
kontrakt opracowany przez wychowawcę i wychowanków, znajdujący się w
świetlicy.

ROZDZIAŁ VI
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

W ŚWIETLICY

§1
1. Zespół wychowawczy świetlicy jest członkiem Rady Pedagogicznej.
2.




Do zadań zespołu wychowawczego świetlicy należy w szczególności:
inicjowanie różnych form działalności świetlicy
współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym
współpraca z nauczycielami szkoły przy dokonywaniu analizy i oceny sytuacji
rodzinnej i wychowawczej uczestników świetlicy.

ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY ŚWIETLICY
§1
1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele - wychowawcy.
2. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
Ilość zatrudnionych osób zależy od lokalnych warunków i potrzeb organizacyjnych
danej świetlicy.
3. Liczbę etatów pracowników pedagogicznych zatwierdza w arkuszu organizacyjnym
szkoły organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
§1
1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:




roczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
dzienniki zajęć
sprawozdania okresowe (raz w roku jako podsumowanie pracy końcoworocznej)
dołączone do księgi protokołów szkoły

Obowiązuje od dnia 04 listopada 2015r.
Traci moc regulamin z dnia 10 listopada 2010r.

