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Mława, 30.11.2017

Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym
szkoły.
2. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej, których rodzice pracują, a także w miarę możliwości i dla
uczniów klas starszych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia im opieki w szkole.
3. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor.
Cele i zadania świetlicy
1. Zapewnianie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
2. Zapewnienie kulturalnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyków kultury życia
codziennego.
3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
4. Pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
5. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
7. Wdrażanie do pracy i współdziałania w grupie.
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach 6.30 – 16.30.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice.
3. Pierwszeństwo przyjęcia ucznia do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących oraz
uczniowie dojeżdżający do szkoły.
4. Dziecko jest zapisywane do świetlicy na dany rok szkolny.
5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego
nauczyciela nie może przekraczać 25 osób.
6. Zajęcia świetlicowe organizowane są według grafiku, z uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych, rozwojowych dzieci a także ich możliwości psychofizycznych.
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Wychowankowie świetlicy
1. Uczeń korzystający z opieki świetlicowej ma prawo do:
1) wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
2) korzystania z pomocy przy odrabianiu prac domowych i pokonywaniu trudności;
3) wpływania na planowanie pracy świetlicy i zgłaszania własnych inicjatyw;
4) korzystania z organizowanych w świetlicy form pracy, zabaw i wypoczynku;
5) higienicznych warunków przebywania w świetlicy;
6) zapewnienia bezpieczeństwa;
7) pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
2. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej zobowiązania są do:
1) Przestrzegania zapisów zawartych w statucie szkoły, innych regulaminów szkolnych
w tym również regulaminu świetlicy;
2) kulturalnego zachowania się w czasie zajęć i zabaw świetlicowych;
3) poszanowania sprzętu, gier i pomocy dydaktycznych;
4) dbania o czystość i porządek pomieszczeń;
5) systematycznego dbania o higienę;
6) respektowania poleceń nauczyciela;
7) przestrzegania kontraktu grupy.
3. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy
zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami
i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
Pobyt dziecka w świetlicy
1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same
przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach.
2. Wychowawca odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka ze świetlicy
w e – dzienniku.
3. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z ustalonym ramowym rozkładem dnia.
4. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
5. Za zgodą rodziców zawartą w oświadczeniu dziecko może samo wychodzić ze świetlicy
do domu.
6. Dziecko ze świetlicy może być odbierane przez rodziców lub upoważnione
w oświadczeniu osoby w tym starsze rodzeństwo, które ukończyło 10 lat.
7. Dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierane są ze świetlicy przez
nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem
nauczyciela jest doprowadzenie dzieci do świetlicy.
8. Jednorazowe pisemne upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic
i musi ono zawierać dane osoby upoważnionej oraz czytelny podpis rodziców.
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9. Rodzic, opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, nie można wywoływać dziecka
przez osoby trzecie, przez telefon, nie można umawiać się z nim przed szkołą.
Sytuacje trudne
1. Gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 16.30 nauczyciel zapewnia
dziecku opiekę i kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, w sytuacji braku kontaktu z
nimi, nauczyciel kontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
2. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami, osobami
upoważnionymi zawiadamia dyrektora szkoły a następnie policję.
3. Gdy nauczyciel stwierdzi nietrzeźwość osoby odbierającej dziecko pozostawia dziecko
pod swoją opieką i nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić placówkę. O zaistniałej
sytuacji powiadamia dyrektora i kontaktuje się z inną osobą upoważnioną do odebrania
dziecka ze świetlicy.
4. W przypadku zaistnienia trudnej sytuacji nauczyciel sporządza notatki służbowe.

