REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY 2019/2020
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 S.T.O.
IM. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO W WARSZAWIE
I. Zasady ogólne.
• Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00-18.00
• Świetlica działa podczas dni zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego.
• Spełnia ona funkcje opiekuńczo-wychowawcze względem zapisanych do niej uczniów.
• Do świetlicy uczęszczają uczniowie klasy 0 – 5. Każda grupa wiekowa ma własnego
wychowawcę oraz salę świetlicową (tj, klasy 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a dodatkowo uczniowie
klas 4-5 razem), w pozostałych godzinach uczniowie spędzają czas pod opieką
wychowawcy oraz nauczycieli przedmiotowych.
• Korzystanie z usług świetlicy jest płatne zgodnie z obowiązującymi stawkami na dany rok
szkolny ( w tym roku szkolnym 120 zł/miesiąc).
II. Zasady zapisu do świetlicy szkolnej.
1. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.
2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie
przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
III. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy rano przychodzą same lub przyprowadzają ich
rodzice.
2. Uczniowie klas 0 - 3 przyprowadzani są do świetlicy bezpośrednio po skończonych
lekcjach przez nauczyciela, natomiast uczniowie klas 4-5 przechodzą samodzielnie z sal
klasowych.
3. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres od przyjścia dziecka do sali zajęć do
wyjścia: na lekcje, do domu pod opieką rodziców lub opiekunów lub samodzielnie
(konieczna deklaracja rodziców/opiekunów).
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4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego opiekuńczo-wychowawczego planu pracy
opracowanego przez koordynatora świetlicy i zgodnego z ogólnymi założeniami planu
pracy szkoły.
5. Wychowawcy świetlicy pracują wg napisanych przez nich miesięcznych lub
tygodniowych planów pracy. Są one oparte o ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze
planu pracy świetlicy.
6. Zajęcia programowe (oparte na planach pracy) odbywają się w godzinach, dostosowanych
odpowiednio do potrzeb dzieci. Przewidziana jest godzina czasu na odrabianie lekcji
(prosimy o ustną deklarację chęci uczestnictwa Państwa dzieci, w tej aktywności).
7. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
• przestrzegania regulaminu szkoły;
• dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
• zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji;
• aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych oraz pozalekcyjnych;
• przestrzegania dyscypliny;
• dbania o czystość i porządek;
• szanowania gier i przyborów;
• zmiany obuwia;
• uczniowie przebywając w świetlicy nie korzystają z telefonów komórkowych. Jeśli
potrzebują skontaktować się z rodzicami, pytają o zgodę opiekuna świetlicy.
8. Z wyposażenia świetlicy uczniowie korzystają wyłącznie za zgodą i pod opieką
wychowawcy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie.
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.
11. W przypadku nagłej choroby ucznia wychowawca świetlicy kontaktuje się niezwłocznie
z rodzicami – opiekunami.
IV. Zasady odbioru uczniów ze świetlicy.
1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich
upoważnione na piśmie i zapisane w karcie zgłoszenia.
2. Samodzielne wyjście ucznia do domu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów (nie przyjmujemy sms, zwolnień telefonicznych).
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3. Rodzice odbierający dziecko ze świetlicy po zajęciach szkolnych (zapisane do świetlicy),
zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy.
4. Uczniowie klas 0 - 5 odbierani są ze świetlicy na zajęcia dodatkowe prowadzone przez
szkołę przez prowadzących te zajęcia. Po zajęciach odprowadzani są ponownie do
świetlicy.
5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do odbierania dzieci ze świetlicy
do godziny 18:00.

V. Dokumentacja świetlicy szkolnej.
1. Deklaracja dziecka do świetlicy.
2. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy. (Miesięczne lub
tygodniowe plany pracy poszczególnych grup wychowawczych znajdują się u
wychowawców świetlicy).
3. Dzienniki elektroniczny zajęć
4. Sprawozdania okresów (na koniec roku jako podsumowanie pracy rocznej
dołączone do księgi protokołów szkoły).
5. Regulamin pracy świetlicy.
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