
                                                                                                                      Załącznik nr 5 
                                                                                                                  do zarządzenia  nr 30/2018  dyrektora 

                                                                                                           Szkoły Podstawowej w Bychawie 
                                                                                                                    z 27.08.2018 r. 

 

 Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bychawie  

      Podstawa prawna: art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

I   Cele i zadania świetlicy 

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach poprzez naukę i zabawę w bezpiecznych i  przyjaznych warunkach. 
2. Organizowanie zajęd w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy.  
3. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe.  
4. Rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo uczniów. 
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania czasu wolnego.  
6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami oddziałów, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania 
trudności wychowawczych.  
 
II    Założenia organizacyjne 
 
1. Świetlica szkolna jest czynna od 7.00-16.00. 
2. Wychowawca świetlicy sprawuje opiekę nad grupą nie więcej niż 25 uczniów. 
3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:                   
 1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; po złożeniu karty zgłoszenia, 
 2) organizację dojazdu do szkoły. 
4. Liczba grup na zajęcia świetlicowe uzależniona jest od zatwierdzonej przez organ prowadzący liczby etatów 
wychowawców świetlicy. 
5. Kartę zgłoszenia należy złożyd u wychowawcy świetlicy, który wpisuje datę wpływu karty i potwierdza przyjęcie ucznia 
do świetlicy. 
6. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy zgodnie z zapisami w pkt. 3. w zależności od liczby wolnych miejsc w grupie. 
7. W sytuacji braku miejsca dla ucznia w grupie świetlicowej rodzic zostaje poinformowany  przez wychowawcę 
świetlicy, a na karcie zgłoszenia wpisuje odpowiednią adnotację – „wpisany na listę oczekujących”. 
8. Uczeo, o którym mowa w punkcie 7 zostaje przyjęty w pierwszej kolejności na zwolnione miejsce w grupie lub do 
nowo utworzonej grupy świetlicowej. 
9. Uczeo przebywający w świetlicy: 
 a) dba o bezpieczeostwo własne i innych, 
 b) informuje każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy, 
 c) kulturalnie zachowuje się w świetlicy wobec wychowawców świetlicy i innych uczniów, 
 d) nie przeszkadza innym w zabawie i nauce, 
 e) dba o estetyczny wygląd świetlicy, 
 f) sprząta po zakooczonej zabawie, 
 g) szanuje wyposażenie świetlicy. 
10. Uczeo nie może samowolnie opuścid świetlicy. 
 
III    Obowiązki wychowawców świetlicy i nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. 
 
1. Otoczyd opieką ucznia od momentu przybycia do świetlicy do odbioru przez uprawnioną osobę. 
2. Systematycznie sprawdzad obecnośd ucznia w świetlicy. 
3. W razie nie stawienia się ucznia w świetlicy sprawdzid przyczynę nieobecności. 
4. W sytuacji samowolnego opuszczenia świetlicy przez ucznia poinformowad pedagoga szkolnego i rodziców. 
5. Otoczyd opieką uczniów dojeżdżających w drodze do i z autobusu szkolnego. Bezpiecznie przyprowadzid lub 
odprowadzid ze szkoły. Sprawdzid listę obecności. 
6. Informowad wychowawców oddziałów, pedagoga i rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia w świetlicy. 


