Regulamin świetlicy szkolnej
1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 jest placówką opiekuńczowychowawczą przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
szkoły.
3. Do zadań świetlicy należy:
 Organizowanie pomocy w nauce;
 Tworzenie warunków do nauki własnej;
 Przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
 Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu;
 Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień i organizowanie zajęć w
tym zakresie;
 Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę
potrzeb z placówkami upowszechniania kultury;
 Świetlica jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały
umożliwiające realizację programu pracy świetlicy
4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji.
5. Świetlica czynna jest codziennie ( oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6:45 do
17:00
6. Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na czas pracy rodziców (art. 105 Ustawy Prawo oświatowe) jednocześnie
rodzice ci nie przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i in.
W jednostkowych przypadkach tylko za zgodą Dyrektora szkoły do świetlicy mogą
być przyjęte dzieci nie spełniające tego kryterium. Dotyczy to przede wszystkim
dzieci oczekujących na dodatkowe zajęcia popołudniowe.
7. Na jednego nauczyciela – wychowawcę świetlicy szkolnej może przypadać
maksymalnie 25 uczniów.
8. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez
Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły oraz nauczyciele
wychowawcy świetlicy.
9. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły oraz
Regulamin Świetlicy.
10. Uczeń/uczennica zagrażający/a bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników zajęć
świetlicowych może być usunięty z listy uczestników świetlicy w następującym
trybie:
 powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu
dziecka – co najmniej trzy rozmowy poświadczone podpisem rodziców
/prawnych opiekunów lub świadka rozmowy,
 powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zawieszenia
uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych i podjęcie specjalnych działań
wychowawczych przez dom i szkołę,




okresowe zawieszenie dziecka w zajęciach świetlicowych podjęte przez Zespół
Wychowawczy w sytuacji braku efektów podjętych wcześniej działań
wychowawczych,
skreślenie z listy uczestnika zajęć świetlicowych –pisemna decyzja Dyrektora
szkoły, od której przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni
od daty doręczenia .

11. Niepunktualne odbieranie dziecka ze świetlicy może skutkować skreśleniem z listy
uczestników zajęć świetlicowych w następującym trybie:
 odnotowanie przez nauczyciela wpisu w Zeszycie Spóźnień,
 po drugim wpisie – informacja dla rodziców o zamiarze skreślenia z listy
dzieci świetlicowych,
 po trzecim wpisie skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć świetlicowych
– pisemna decyzja Dyrektora Szkoły , od której przysługuje odwołanie
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty doręczenia.
12. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców
świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami.
14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego uczęszczającego
do świetlicy dziecka.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami.
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi w Gdańsku.

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka ………………………….

