
Zał. Nr 1
Regulamin świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy

Podstawa Prawna

Ustawa z 14 grudnia – Prawo Oświatowe  (Dz. U z 2019 r. poz. 1148)

I. Postanowienia ogólne
 
-  świetlica  jest  integralną  częścią  szkoły,  realizuje  cele  i  zadania  szkoły,  w  tym  treści  i

działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły

- zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład

zajęć

- regulamin świetlicy zatwierdzony jest  przez dyrektora szkoły i  aktualizowany po każdej

zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy

-  świetlica  przeznaczona  jest  dla  uczniów,  którzy  pozostają  dłużej  w  szkole  na  wniosek

rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności  wymagające  zapewnienia  uczniom opieki  w

szkole

II. Cele i zadania świetlicy

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przez oraz po lekcjach oraz w

innych zaistniałych sytuacjach

- stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce

-  rozwijanie  zdolności,  zainteresowań,  stymulowanie  do  kreatywnego  spędzania  czasu  w

trakcie pobytu w świetlicy 

- dbanie o poprawne relacje między wychowankami

- wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia

- współpraca z rodzicami  i  nauczycielami  dzieci  uczęszczających do świetlicy szkolnej,  a

także pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz logopedą. 

III. Założenia organizacyjne

-  świetlica  działa  w  dni  pracy  szkoły  w  godzinach  6.30-16.30.  Rodzice/opiekunowie

zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.

- nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły

-  uczniowie  do  świetlicy  kwalifikowani  są  na  podstawie  kart  zgłoszeń,  które  wypełniają

rodzice/opiekunowie prawni. Karty zgłoszenia są do pobrania w świetlicy szkolnej
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-  liczba  uczniów  w świetlicy,  będąca  pod  opieką  jednego  nauczyciela-wychowawcy,  nie

powinna przekraczać 25 osób.

- uczniowie przebywający w świetlicy,  korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod

opieką wychowawcy świetlicy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostają pod opieką

drugiego nauczyciela-wychowawcy

- dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych oraz

wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń

może  być  odebrany  przez  inną  osobę,  nie  wpisaną  do  karty,  na  podstawie  pisemnego

upoważnienia od rodzica/opiekuna

-  w przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu,  wymagana  jest  pisemna  zgoda

rodzica/opiekuna. 

IV. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

Uczeń ma prawo do: 

- właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy

- poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez wychowawców, jak i inne 

dzieci korzystające ze świetlicy

- ochrony przez przemocą psychiczną i fizyczną

- wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- uzyskania pomocy w nauce

- korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu

Uczeń jest zobowiązany do:

- przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym zapoznany jest na początku 

roku szkolnego

- przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania

- respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy

- zgłoszenie wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy

- dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy

- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie 
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V. Dokumentacja świetlicy

- regulamin świetlicy

- roczny plan pracy świetlicy

- tygodniowy rozkład zajęć

- ramowy rozkład dnia

- dziennik zajęć

- karty zgłoszeń

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii

- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie zastępstwa za nieobecnego

nauczyciela w innych salach lekcyjnych

- do świetlicy mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

- do sali świetlicowej  wchodzą tylko dzieci a rodzice/opiekunowie  tylko w wyjątkowych

sytuacjach. Rodziców obowiązuje zasłanianie ust i nosa. 

- jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych (gorączka, kaszel) bezzwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna i dyrektora

szkoły. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru dziecka. 

-  wychowawcy  świetlicy  i  dzieci  są  zobowiązani  do  dezynfekcji  rąk  przez  wejściem do

świetlicy (płyn dezynfekujący będzie dostępny przez świetlicą w wyznaczonym miejscu)

- przedmioty i sprzęty w świetlicy, których nie można zdezynfekować zostaną usunięte. 

- po zakończeniu pracy świetlicy każdego dnia pomieszczenie będzie dezynfekowane

- sala świetlicy będzie wietrzona przez przyjęciem dzieci a potem w ciągu dnia co godzinę. 
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