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W szkole zorganizowana jest świetlica jako pozalekcyjna forma 

wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym 

rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć. 

                                                               

                                                              §1 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY: 

1. Celem działalności świetlicy  jest zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz 

odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.      

2. Do zadań świetlicy należy:  

 organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej, 

 organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

 rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień 

wychowanków, 

 kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów 

korzystających ze świetlicy. 

 

              §2 

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY: 

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. 

2. Liczba wychowanków w grupie wynosi 25 uczniów. 

3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do 

możliwości psychofizycznych dzieci. 
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4. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.30. 

5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy świetlicy. 

6. Zgłaszając dziecko do świetlicy rodzic lub opiekun prawny wypełnia 

kartę informacyjną na temat stanu zdrowia dziecka, jego 

zainteresowań oraz deklarację upoważniającą wskazane osoby do 

odbioru dziecka ze świetlicy.(stosowny załącznik do regulaminu) 

7. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do: 

 poinformowania wychowawców świetlicy o dniach i godzinach 

przebywania dziecka w świetlicy, 

  przyprowadzania zdrowego dziecka, 

 odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16.30. 

8. Prawo odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby 

posiadające pisemne upoważnienie od rodziców. Od klasy I dzieci ze 

świetlicy mogą samodzielnie wracać do domu, jednak w tym 

przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego 

opiekuna na każdorazowe samodzielne wyjście dziecka do domu (z 

wyraźnym podaniem dnia i godziny). Zgoda ta jest również niezbędna 

w przypadku odebrania dziecka przez osobę inną niż wskazana we 

wcześniejszej deklaracji. 

Osobom w stanie nietrzeźwym dziecko nie będzie wydawane. 

9. Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana od rodziców ich 

równowartość pieniężna. 

10.W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci zapisane oraz uczniowie 

powierzeni opiece przez Dyrektora szkoły. 

 

 

§3 
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       WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY: 

 Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w szczególności uczniowie 

klas I- III, w tym przede wszystkim dzieci rodziców ( opiekunów) 

pracujących. 

 Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji 

religii. 

 Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się 

na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców ( opiekunów) 

dziecka na początku roku szkolnego i doniesienie kompletu 

dokumentacji na zebranie. Brak odpowiedniej dokumentacji 

powoduje nie przyjęcie dziecka do świetlicy. 

 Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa 

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, Regulamin SP nr 41,  oraz 

podstawowe zasady obowiązujące w świetlicy:  

 w świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie, 

 uczniowie są zobowiązania do korzystania z zajęć 

zorganizowanych w świetlicy – każde dziecko uczestniczy 

codziennie w jednych obowiązkowych zajęciach wychowawczych, 

 dzieciom nie wolno opuszczać świetlicy bez pozwolenia 

wychowawcy – każdorazowe wyjście do toalety musi być 

zgłoszone opiekunom świetlicy, 

 dziecko na lekcje wychodzi równo z dzwonkiem na przerwę, a 

przychodzi do świetlicy bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych, 

 w przypadku gdy dziecko samowolnie nie pojawi się w świetlicy po 

skończonych lekcjach lub przed lekcjami, wychowawca świetlicy 

nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w tym czasie, 
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 po wejściu do świetlicy oraz przed wyjściem na lekcje lub do domu 

dziecko zgłasza ten fakt wychowawcy, który zaznacza jego 

obecność na liście lub skreśla ją, 

 uczniowie odrabiają zadania domowe w świetlicy, 

 uczniowie mają prawo korzystania w świetlicy z komputera, gier i 

sprzętu sportowego (za zgodą wychowawcy świetlicy), 

 uczniowie maja obowiązek dbać o ład w świetlicy, 

 uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać wystrój świetlicy, 

 w okresie jesienno- zimowym dzieci zostawiają swoje kurtki w 

szatni, ubierają także obuwie zastępcze do świetlicy (worki z 

obuwiem zastępczym pozostawiają w szatni). 

                                                            §4 

PRACOWNICY ŚWIETLICY: 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy oraz nauczyciele 

realizujący zajęcia opieki świetlicowej w ramach czasu pracy, o którym 

mowa w Karcie Nauczyciela art. 42 ust.2 pkt. 2. 

2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

nauczycieli- wychowawców świetlicy. 

   § 5 

DOKUMENTACJA: 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 roczny plan pracy, 

 dziennik zajęć, 

 karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 

 deklaracje odbioru dzieci ze świetlicy 


