Regulamin Świetlicy Szkolnej
w Zespole Niepublicznych Szkół w Kup
§ 1
Przepisy wstępne
1. Świetlica jest integralna częścią szkoły – w swojej programowej działalności
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści
i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz
w programie wychowawczym szkoły zgodnym ze Statutem Szkoły.
2. Świetlica prowadzi działalność na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola i publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r. poz. 624 z
póż.zm.)
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – wychowawczą w Zespole
Niepublicznych Szkół w Kup.
2. Do świetlicy szkolnej, w pierwszej kolejności, przyjmowani będą uczniowie,
których obydwoje rodziców pracują zawodowo lub ze względów zdrowotnych
nie mogą sprawować codziennej, stałej opieki nad dzieckiem.
3. Rodzic /prawny opiekun zobowiązany jest do posyłania do szkoły dziecka
zdrowego – bez objawów chorobowych. W razie wystąpienia u niego
niepokojących objawów, zostanie odizolowany do czasu odebrania go przez
rodzica/ opiekuna prawnego. Powrót dziecka do szkoły jest możliwy po
okazaniu zaświadczenia od lekarza o aktualnym stanie zdrowia.
4. Świetlica czynna jest w dniach nauki szkolnej w godzinach od 7 30 do 1500.
5. Praca świetlicy przebiega w oparciu o własny, roczny plan pracy zatwierdzony
przez Dyrektora .
6. Grupa świetlicowa liczyć będzie maksymalnie 4 uczniów pod opieką jednego
nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.
7. Warunkiem przyjęcia uczniów do świetlicy jest złożenie przez rodziców/
prawnych opiekunów pisemnego wniosku ( zał. 1).
8. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
świetlicy i pisemnie potwierdzić jego akceptację.
§ 3
Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy świetlicy szkolnej:
1. Zapewniają uczestnikom zorganizowaną opiekę wychowawczą
oraz
odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych
zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Organizują zajęcia dostosowane do możliwości uczestników.

4. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności według
uczestnika, wdrażają do samodzielnej pracy.

możliwości każdego

Do podstawowych zadań świetlicy szkolnej należy :
1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w
świetlicy.
2. Prawidłowe zorganizowanie czasu przebywania w świetlicy przez:
a) organizowanie gier i zabaw,
b) organizowanie spacerów,
c) wykorzystanie sprzętu audio – video będącego na wyposażeniu świetlicy,
d) opiekę podczas spożywania posiłków,
e) pomoc w odrabianiu lekcji,
f) prowadzenie zajęć tematycznych,
g) rozwijanie zainteresowań i talentów,
h) kształtowanie nawyków higieny i czystości,
§ 4
Zasady rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej
1. Rekrutację uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów na kwestionariuszu
zgłoszenia dziecka do świetlicy.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję
podejmuje Dyrektor Szkoły.
§ 5
Opieka w świetlicy szkolnej
1. Wychowawca jest zobowiązany objąć opieką dziecko od momentu zgłoszenia
się dziecka do świetlicy i potwierdzenie jego przybycia na liście obecności.
2. Wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
3. Wychowawcy stale przebywają z dziećmi i reagują na ich potrzeby.
§ 6
Wychowawcy świetlicy
1. Wychowawcy współpracują ze sobą.
2. Wychowawcy dbają o różnorodną formę zajęć świetlicowych.
3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i wychowania w duchu
integracji.
4. Wychowawcy świetlicy w szczególności zobowiązani są do:
a) przestrzegania w szkole ustalonego czasu pracy,
b) realizacji celów i zadań pracy świetlicy,
c) prowadzenia dokumentacji świetlicy,
d) dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania
w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
e) przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP oraz procedur
obowiązujących w czasie trwania pandemii,
f) dbania o dobre imię szkoły,

g) zapoznania się z instrukcją użytkowania powierzonego sprzętu oraz
wykazania troski o niego,
h) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
i) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi uczniów,
j) zapobiegania niebezpiecznym zabawom.
§ 7
Prawa i obowiązki wychowanków
Wychowankowie mają prawo do :
1. Opieki wychowawczej,
2. Bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy,
3. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć
świetlicowych,
4. Udziału w zajęciach, konkursach i imprezach organizowanych w świetlicy.
Wychowankowie mają obowiązek :
1. Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu,
2. Przestrzegać regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm.
Rodzaje nagród stosowanych wobec ucznia:
1. Pochwała przed rodzicami,
2. Pochwała przed wychowawcą,
3. Pochwała przed dyrektorem.
§ 8
Dokumentacja świetlicy
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi
danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
2. Regulamin świetlicy szkolnej.
3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
4. Dzienniki zajęć.
§ 9
Postanowienia końcowe
W innych sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje kierownik świetlicy
za zgodą dyrektora .

