REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świnoujściu

1.

Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej

przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez
rodziców/opiekunów prawnych.
2.

Dzieci przebywają w świetlicy po zajęciach lekcyjnych, w czasie pracy i dojazdu
(dojścia) do szkoły ich rodziców.

3.

Wychowankowie

przyjmowani

są

na

podstawie

pisemnego

zgłoszenia

rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i
złożenie jej w terminie określonym przez Komisję Opiekuńczą.
4.

Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Opiekuńcza złożona z
wychowawców świetlicy i zależnie od potrzeb wychowawców klas.

5.

Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupę wychowawczą, która
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r., nie
powinna przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.

6.

Do

świetlicy

kwalifikowane

są

dzieci

klas

I-III,

których

obydwoje

rodzice/opiekunowie prawni pracują.
7.

Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: samodzielnego wyjścia
dziecka do domu lub odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

8.

Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za
nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy
oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać
przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

9.

W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu
lub innych dzieci, po indywidualnej analizie sytuacji, komisja wychowawcza może
karnie usunąć ucznia ze świetlicy.

10. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji ustnej lub pisemnej
deklaracji rodziców/opiekunów.
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OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY
1.

Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili
zgłoszenia się dziecka do świetlicy po skończonych lekcjach, do czasu ich przekazania
rodzicom/opiekunom prawnym.

2.

Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikajace z ramowego rozkładu dnia
wg planu pracy.

3.

Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów,
zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

4.

Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/ opiekunów o problemach mających
miejsce podczas zajęć w świetlicy.

5.

W

przypadku

zaistnienia

wypadku,

któremu

ulegnie

wychowanek,

wychowawca

zobowiązany jest podjąć następujące działania:
•

zawiadomienie

pielęgniarki

szkolnej

(pogotowia

ratunkowego

w

uzasadnionych

przypadkach)
•

zawiadomienie rodziców/opiekunów o wypadku i stanie zdrowia dziecka

•

poinformowanie o wypadku Dyrektora Szkoły.

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW
1.

Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.

2.

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców/opiekunów z sali
świetlicowej.

3.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a
nie zgłosiło się do świetlicy.

4.

Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w
świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.

5.

Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu
lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do
zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

6.

Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane
dziecko.

7.

W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy i braku kontaktu telefonicznego, wychowawcy
świetlicy mogą powiadomić odpowiednie organy (policja).

8.

Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać
ujętych tam zasad.
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OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA
1.

Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców i w czasie potrzebnym na dojazd
(dojście) z miejsca pracy do szkoły.

2.

Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza tym innym dzieciom,
wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i
innych dzieci.

3.

Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po skończonych
lekcjach.

4.

Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę
wyjścia z sali.

5.

Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Świetlicy dla Dzieci Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego i przestrzegać ujętych tam zasad.

WYRÓŻNIENIA
1.

Wyróżnienie słowne przez wychowawców świetlicy.

2.

Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dokumentacji świetlicy.

3.

Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

KARY
1.

Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

2.

Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy.

3.

Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą klasy,
pedagogiem.

Świnoujście, dnia 20.08.2010 r.
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