Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 27/ 2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
Z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
z dnia 28 września 2017
.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR7
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Świetlica szkolna jest ważnym ogniwem w systemie współczesnego wychowania, której cele
tworzą harmonijną całość z przyjętym programem wychowawczym szkoły. Najistotniejsze z nich to:
 Zapewnienie każdemu dziecku jego indywidualnego rozwoju w sferze intelektualnej,
społecznej i moralnej.
 Rozwijanie postaw twórczych (uaktywnienie) dziecięcej działalności.
 Wspieranie rozwoju osobowości, kształtowanie postaw prospołecznych.
 Prowadzenie działalności kompensacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej.
 Dążenie do realizacji i wzbogacania systemu potrzeb dziecka.
 Wpływ na zmianę sądów poznawczych i wzorców zachowań.
§2
ZADANIA ŚWIETLICY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kształtowanie nawyków współżycia w grupie.
Wzbogacenie wiadomości o świecie, kraju i swoim mieście.
Poznawanie środowiska przyrodniczego w różnych porach roku.
Rozwijanie świadomości ekologicznej.
Rozbudzanie zainteresowań twórczych.
Wdrażanie do kulturalnego sposobu bycia..
Kształtowanie przeżyć emocjonalnych.
Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
10. Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

§3
ORGANIZACJA ŚWIETLICY
1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi obejmuje opieką dzieci z
klas I – III, a w szczególnych wypadkach IV-VIII (dzieci posiadający orzeczenie ), którym
rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice lub prawni opiekunowie pracują
zawodowo (dołączone do wniosku zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie o
prowadzonej działalności, lub oświadczenie o wykonywanej pracy jeżeli nie jest prawnie
możliwe dostarczenie stosownego zaświadczenia).
3. Jeżeli liczba chętnych spełniających punkt 2 jest większa od liczby miejsc to
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
3.1 z klas I, oddziałów przedszkolnych i dzieci z orzeczeniem
3.2 pracowników szkoły, osób działających na rzecz szkoły, nauczycieli
3.3 matek i ojców samotnie wychowujących dzieci oraz dzieci z rodzin zastępczych
3.4 z klas II.
4. Jeżeli wszystkie dzieci, których rodzice spełniają warunki określone w pkt. 2 zostały
przyjęte, i są wolne miejsca, do świetlicy mogą zostać przyjęte inne dzieci według kryteriów
określonych w punktach 3.1; 3.2, 3.3 i 3.4.
5. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy na podstawie pisemnych
kart
zgłoszeń
(wzór
w
załączeniu)
wypełnionych
przez
rodziców
i dostarczonych wyłącznie do nauczycieli świetlicy w terminie wyznaczonym przez
dyrektora.
Przyjmowane
są
tylko
kompletne
wnioski.
Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje negatywną decyzją w sprawie przyjęcia dziecka
do świetlicy
6. W sytuacjach szczególnych o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor
Szkoły.
7. Czas przebywania dziecka w świetlicy rodzic potwierdza w karcie zgłoszenia.
8. W karcie zgłoszenia zaznaczony jest dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie
może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o
samodzielnym powrocie do domu).
9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie,
których dane oraz rodzaj i numery dokumentów tożsamości są wpisane do karty zgłoszenia
dziecka do świetlicy.
10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie
umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie
od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
11. Nie odebranym dzieckiem opiekuje się wychowawca świetlicy, jest on zobowiązany
skontaktować się z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka i ustalić sposób jego
odebrania.
12. Nie odebranie dziecka do godziny 16.00 jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu
świetlicy.
13. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.

14. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie nie zapisani,
oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
15. Rada Rodziców może zwrócić się do rodziców dzieci przebywających w świetlicy z prośbą o
wpłaty darowizn z przeznaczeniem na wsparcie pracy świetlicy, określając ich proponowaną
wysokość.
16. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 16.00.
17. Zajęcia w świetlicy odbywają się:
a. w grupach wychowawczych
b. prowadzone
są
zgodnie
z
semestralnym
planem
wynikowym
z uwzględnieniem przyjętego rozkładu dnia
c. w uzasadnionych sytuacjach zajęcia ulegają przesunięciu czasowemu
d. udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny
e. czas zajęć planowanych uzależniony jest od konkretnych potrzeb (realizacji tematu) a
także od możliwości psychofizycznych wychowanków (nie dłuższy jednak niż 60
minut)
f. liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25.
18. Zadania świetlicy zawarte są w „Rocznym planie pracy świetlicy”.
§4
DOKUMENTACJA ŚWIETLICY




Dzienniki wychowawcze
Roczny plan pracy świetlicy
Karty zgłoszeń
§5
„O TYM PAMIĘTAMY”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Każdy dzień witamy uśmiechem.
Używamy czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, do wszystkich odnosimy się z szacunkiem.
Opiekujemy się młodszymi kolegami.
Szanujemy zabawki, gry i sprzęt znajdujący się w świetlicy.
Szanujemy sprzęt komputerowy. Z komputerów korzystamy za zgodą i pod opieką
wychowawcy.
7. Starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
8. Zgodnie bawimy się.
9. Konflikty rozwiązujemy na zasadzie kompromisu.
10. Zgłaszamy każde swoje wyjście ze świetlicy.
11. O zaistniałych problemach, trudnościach powiadamiamy wychowawcę.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym
regulaminem. Rodzice powyższy fakt potwierdzają własnoręcznym podpisem.
2. Łamanie postanowień powyższego regulaminu może spowodować skreślenie z listy uczniów
korzystających ze świetlicy.
3. O skreśleniu decyduje dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
4. Zmian regulaminu w postaci aneksu może dokonać dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców.

Pozytywna opinia Rady Rodziców
na posiedzeniu w dniu 28 września 2017

