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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

2.
3.
4.
5.

Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Bieruniu, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na
czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne
okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania
Szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy
uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania
Regulaminu świetlicy.

CELE I ZADANIA
§ 2.
Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień
i umiejętności.
2. Do zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed i po zajęciach lekcyjnych;
2) ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez
organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie;
3) organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
uczniów;
4) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz
pracownikami Szkoły;
5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
6) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury
zdrowotnej.
3. Zadania i cele świetlicy realizowane są poprzez następujące rodzaje zajęć:
1) zabawy i gry świetlicowe;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania: plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne;
3) zajęcia rozwijające intelekt: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, oglądanie
programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe;
4) zajęcia zapewniający prawidłowy rozwój fizyczny uczniów: gry i zabawy ruchowe,
zabawy na boisku szkolnym i na placu zabaw;
5) inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich
możliwości psychofizyczne, np. rozwijające spostrzegawczość, relaksacyjne,
wyciszające, wzbogacające posiadane wiadomości itp.;
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6) zajęcia wspomagające proces nauczania - pomoc uczniom w odrabianiu zadań
domowych;
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej.
3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
1) imprezy szkolne: kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne;
2) imprezy pozaszkolne: konkursy między-świetlicowe, zawody, turnieje, itp.
4. Świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi,
opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań
świetlicy.

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY
§ 3.
Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze w Szkole, zgodnie z ustaleniem Dyrektora Szkoły (informacja o godzinach
pracy dostępna na stronie internetowej Szkoły oraz drzwiach świetlicy).
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy chcą skorzystać z oferty zajęć
świetlicowych.
3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego
nauczyciela nie może przekraczać 25 wychowanków.
4. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostająca pod opieką
jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe
(czytelnia, sala lekcyjna) lub na boisku szkolnym.
6. Wychowawca świetlicy opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach
informację o aktualnym miejscu pobytu.
7. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu
są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
8. Świetlica prowadzi godzinowy rejestr frekwencji.
9. W czasie przerw obiadowych w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zapisani na
obiady..
10. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami świetlicowymi lub
opiekuńczo-wychowawczymi.
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PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

§ 4.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
opieki dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie
świetlicy i poza nią;
udziału w zajęciach prowadzonych przez świetlicy zgodnych z rozkładem dnia;
udziału w imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
pomocy w nauce;

8) życzliwego i podmiotowego traktowania;
9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier,
zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, za zgodą
wychowawcy świetlicy;
10) higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
11) korzystania z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami
i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
1) zgłoszenia u wychowawcy przyjścia oraz wyjścia ze świetlicy. Opuszczenie przez
ucznia świetlicy może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody od wychowawcy świetlicy;
2) brania udziału w zajęciach świetlicowych zgodnych z rozkładem dnia;
3) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) respektowania poleceń nauczyciela;
5) dbałości o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia sprzętu świetlicowego
(zabawek, gier planszowych, książek, sprzętu elektronicznego, sportowego i innych)
rodzic/opiekun zobowiązany jest naprawić/odkupić rzecz;
6) przestrzegania ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy;
7) przestrzegania zasad „Kodeksu Świetlicowego” regulującego szczegółowe zasady
zachowania się uczniów w świetlicy, omówionego z wychowawcami na początku
roku szkolnego.
8) przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
3. W przypadku zachowania ucznia niezgodnego z Regulaminem świetlicy, wychowawca
świetlicy ma prawo powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, rodzica oraz wpisać
uczniowi uwagę negatywną.
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