Regulamin zajęć świetlicowych
organizowanych dla dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowach
I. Cele i zadania zajęć świetlicowych
Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz stworzenia warunków do
rozwijania własnych zainteresowań.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy
społeczno-moralnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i
przemocy.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu (np. poprzez organizowanie gier i
zabaw ruchowych na boisku szkolnym, sali gimnastycznej i placu zabaw).
5. Prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami celem rozwiązywania
napotkanych problemów wychowawczych.
6. Integracja społeczności szkolnej.
II. Warunki korzystania z zajęć świetlicowych.
1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie oczekujące na zajęcia lub po skończonych
zajęciach.
2. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie zobowiązani są do:
a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków,
d) przestrzegania dyscypliny,
e) dbania o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd pomieszczenia,
f) szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych,
g) zgłaszania nauczycielom wszystkich wyjść i nieobecności.
III. Organizacja zajęć świetlicowych.
1. Zajęcia świetlicowe obejmują opieką uczniów szkoły podstawowej z klas I – III (w szczególnych
przypadkach z klas IV – VI):
a) oczekujących na i po zajęciach, których rodzice zadeklarowali udział w tych zajęciach,
b) w uzasadnionych przypadkach oczekujących na i po zajęciach, których rodzice nie
zadeklarowali udziału w wyżej wymienionych zajęciach np.: z powodu nieobecności
nauczyciela, oczekujących na rodziców,
c) którzy potrzebują takiej opieki okazjonalnie.
2. Na zajęcia świetlicowe przyjmowani są wychowankowie z uwzględnieniem w szczególności dzieci:
a) rodziców pracujących zawodowo,
b) z rodzin niepełnych,
c) wychowawczo zaniedbanych,
d) z rodzin wielodzietnych.
3. Opieka wychowawcza w czasie zajęć jest bezpłatna.
4. Godziny zajęć świetlicowych ustalane są na dany rok szkolny.
5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem tygodniowym zajęć dydaktyczno - wychowawczych i
pozalekcyjnych szkoły.
6. Zajęcia świetlicowe realizowane są w oparciu o harmonogram zajęć, dzienny plan zajęć i roczny
plan zajęć.
7. Dokumentację realizacji godzin świetlicowych stanowi:
a) dziennik zajęć świetlicowych,

b) deklaracje zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe.
8. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone w następujących salach:
- sali lekcyjnej kl. I lub kl. II,
- sali gimnastycznej,
- sali komputerowej,
- innej wolnej sali lekcyjnej wg potrzeb.
IV. Obowiązki ucznia korzystającego z zajęć świetlicowych.
1. Każde dziecko zapisane na zajęcia świetlicowe niezwłocznie po skończeniu lekcji lub innych zajęć
pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły zobowiązane jest:
a) udać się na zajęcia świetlicowe odbywające się według harmonogramu,
b) słuchać poleceń i uwag nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi,
c) zachowywać się kulturalnie,
d) aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela,
e) dbać o mienie szkolne i pomoce dydaktyczne,
f) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem korzystać z
urządzeń na szkolnym placu zabaw, sali gimnastycznej i boisku szkolnym,
g) nie oddalać się samowolnie, bez pozwolenia nauczyciela (np. do toalety),
h) usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach.
V. Zadania nauczyciela.
1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa przed i po zajęciach do czasu odbioru go przez rodzica lub
wskazanej przez niego osoby.
2. Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
3. Organizowanie pomocy w nauce dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
4. Organizowanie innych zadań ujętych w Rozdziale I niniejszego regulaminu.
VI. Uwagi końcowe.
1. Na zajęcia przyjmowani są uczniowie na podstawie deklaracji rodzica.
2. Zasady odbioru dzieci z zajęć świetlicowych:
a) wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione,
b) uczniowie samodzielnie opuszczają świetlicę tylko za zgodą rodziców,
c) dzieci z zajęć muszą być odbierane w wyznaczonym czasie.
3. Zasady zwolnień z zajęć świetlicowych:
a) wychowankowie z zajęć świetlicowych zwolnieni są tylko na prośbę rodziców,
b) w przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane na zajęcia świetlicowe po zajęciach w
szkole, zgłaszają ten fakt nauczycielom prowadzącym zajęcia.
4. Za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie szkoły (np. boiska szkolnego) po
zakończeniu zajęć świetlicowych odpowiada rodzic.
5. Wychowawcy świetlicy zapoznają wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
z niniejszym regulaminem na początku każdego roku szkolnego przy zgłoszeniu dziecka
do świetlicy szkolnej/na zajęcia świetlicowe.

