Regulamin śWietliry szkolnej działającej
W Publicznej szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze
Uchwaiony na podstawię afi, 105 Llsta\y Z dnia 14 grudnia 2016

Spis tleści:
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Prawo ośńatorve
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l.

Po§TANowIENrA oGÓr,NE

Świetlica jest zorganizowana dla uczniórv Publicznej Szkoły
Podstawowej ni 2
W Pźysusze, którzy musżą dłuzej przebyrvać
w szkole zę względu na czas pracy
rodziców (opiekr-rrrów), organizację dojażdu do szkoły lub'
w]qnagającę zapęwnienia im opieki rv szkole,

innę okolrczności

+ opieką wychowawczą w

świetlicysą rólvnież objęci uczniowie zwolnieni
z uczęszczania na zajęcia edukacyjne, np. religii, basenu oraz iłtrych
planowanych

ł
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*
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zajęć edukacy.jnych.

Świętlicajest integralną częściąszkoty w swojej działalności
lealizuje cęle i zadania
szkoły, ze sżczególn},rn uwzględnieniem tręścii zada]] rłychowarvczo-opiekuńczych
przyjętych w planie placy oraz plogramię wychowawczym,
w śWiętlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy śWietlicy,
Pracownikami śńętlicy są naucżyoiele Prrblicznej Szko6,' Podstańłe1
nr 2
w PrzysLlsze,

Świetlica <lysponuje ponrieszczeniami rvskazanlłni przez dyrektora szkoły.
Zajęcia śr.i,ietlicowe mogą odbywac się W innyclr miejscach niż salę
świetlicowę.
śwjetlicyobowiązują ogólnoszkolne warunki koĘystania
telęfonów
komórkoWych,

+W

*

z

Każtiy wyohowanek świetlicy jest Zobowiążany do pżestrzggania tegulaminu
śWietlicy,
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2. CELE

I

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNDJ

Celen działalnościśWiętlicy jest zapev,nienie ucmiom zorganizowanej opieki
rłychowalvczej przed i po zŃończonych obońązkorłych i dodatkowych ząjęciach

edukacyjnych,

W)chowarłcy w cwiellij) s7kolnej /aDewniają uc/nioln,
-} zorganizowaną opiekę wychowawczą

}
}
}
}

>

pomoc w nauce.
warrrnki do naŃi własnej,
kultualną rożrywkę i zabawę,
właściwewzorcę kultury osobr'stej i wspołżycia \ł, grupię,
rożW oj 7aillteresowan izdoInosci,
stymulorvanie postawy twórczej,

}
} wdlażanie do samodzielnej pracy urrrysłowej,
} ponoc w nab;łvaniu umiejętności nawiązl,rłani plawidłowych ręlac3i

a

z rówieśnikami,
Do zadań świet]icy nalęży w szczegó]nościi

}
}
F

organizowanieopieki,
organizowanie pomocy w naucę,
trvorzenio waruŃów do naŃi własnej,

pĘyzwycżajanie do samodżięlnęj placy.
\ł}ró\\łl}rwani e szans edukacyjnych ucznióu
olganiżowanie gier i zabaw ruchowych, tnających na
celu pfawidłowy rozwój

ftzycmy,
_b odkrywanie i rozwłanie zaintelesowń ucznióĘ
} sfivozęlrię warunkórv do uczęstnictrva rł kulfurze, organizowanie kuitwa]nych
rozrywek, k§ztatcenie na\łyków kulturalnego życia codziennego,
_
}+ upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kztałtowanie
,,i*ytO* lrigr"ny
i czystości omz dbałościo zachowanie zdrowia
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3. oRGANIZACJA PR,{CY W ŚWIITLIC},

sZKol,NEJ

Świetlica czynnajęst codziennie w dniach naL&i szkolnej w godzl'nach 7:00
do 16:00
oraz w dni wolne od zajęć dydaktycmych, Dzień rczpoczęcia i zakończenia
roku
szkolnego jest dnien wo]nym od zajęć opiekuńczo-\łychowawczvch.
lrad-zor pedagoglc7nj nad c$iel||ca sżłolnqsprawule dyrektor szkoĘ,
J iczba lnlqlsc wsrłielIicyjert ograniczona,

Prżyjęcie dziecka clo świętlicy następuje na podstawie pisennego zgłoszenia
składanego corocznie do seketariatu szkolnego przez rodziców / opiekunów pralłrych
(kafia Zgło§zenia), Kańa zgłoszenia je§t do pob.ania na stlonię szkoly 1ub
rr sek.etariacie szlolnl m
Zapisy do świetlicy odbywają się w <lwóch ostatnich tygoóriach cze.wca poprzednięgo
roku szkolnego oraz do dnią ] 0 rvrzęśniabieżącego roku szkolnego
dla osób, których
s},tuacja ż}ciowa ulęgła Zmianie
W pięńvszej kole.jności przyjmowani są ucżniowie oddżiałuprzędszkolnego,
oIaZ klas I-III, w razię potrżęby żę świetlicy mogą korzystać ucznio.rvie
klas tV-Vl,
Zajęcia świetlicowe są pEeznaczone dla uczniów, któ.ży pozo§tają !v
szkolę dtużej Ze
wzgiędu na:
czas pracy rodziców - ną lłniosek lodziców.
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oryar\lzacji żywtenia W sto]o!łce szkolDe] (zaprowadzanię
wyc}rorvanków na obiad),
rozwijanie samodzielności i aktlłvności,
wspołpraca z rcdzicami i nauczycielani dzieci uczęszczających
do świellicy
sztoliej, a także ż pedagogiem szkolnl,rn,

organizację dojaz<lu do szkoĘ lub inre okolicznościłymagającę zape\łntenp
opieki rv szkole,

Wniosek

o plżyjęcię do

i

świetllcy zawiera| imiona nazwisko ucżę§tnika. datę
urodzenia, infonnację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, dan€
koltaktowę
do rodzicóWopiekunów ucznia.
Zrniany w zasadach odbięrania ]ub samodzielnego opuszczanią świetlicy
szkolnej przęz
dzlecko rodzice opie(unoule mają obowląze( zglo<lc pisemnie,
Rodzice/opiekunowie mogą pisennie upowaznić do odbioru dżięcka ioną
o§obę niż
osoby wymienione wę wniosku.

+

Dzięci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane
w pisemnym upoważnieniu /
\\łli:sku o przyjęcie do ś\łiętlicy,Upowżnięnia ustne,
np. *',rlniku ,urnlo*y
telefolicznej będą hołorowane wyłącznie lv nagłych i
rłyjątkory"l., .lłuu"ju"ł,_
*. Dzięci nie będą wydawane lodżicom / opi.tono. p.u*n1.l'lr,iU
o.obo.
upoważnionym będącyn pod wpływem alkoholu,
narkotyków, w s}.tuacji kontliklowej
powiadamiany zostaje dyrektor szkoły oraz policja,
w celu itwierdzenra stanu
trżeźwości,
,} Dziecko przychodząc do świetlr'cyzapisuje się,
tzn, podchodzi do biurka i podaje
wychowawcy inrię" nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza.
i Wychowalvca świetlicyprzejmuje odpoucdzialnośc za dziecko od momentu wejścia
dzięcka do świetlicy. do momentu odeblania go ptzez
rodzica / opiekrrna prawnego ]ub
osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego
wyjicia ilziecka
w przypadku ucznióq którzy nają zgodę na sanodzielne wyjcie. '
Wycholvawcy
świetlicy nie ponoszą odporviedziainości za dziecko, które nie zgłosiło
się do Swetlicy,
* Dzieci uczęszczające na zajęcia śrrłet]ico,1łę,tworzą grupy-wychowa*cze,
tto.e
zgodnie ż Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia21
maia200l
mog4 pruekraczac
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4. DoKUMENTACJA ŚWIETLICY

W świetliay pmwadzona je§t następująca dokumentacją;
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Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy,
Ramowy rozkład dnia.
Ręgulamin śWietlicy szkolnej.
Dzienniki zaięć.
Wniosek o prryjęcie dzieck& do świet|icy szkolnej,
Upoważnięnia do odbioru dzięcką przez osobę trzeoią.
Protokoły spotkń zespofu wychowawców świetlicy-

P(rroczię i roczne sprawozdania z działalnościświ;hcy,
Zeszyt informacji i spostrzeż€ń o uczniach w formie papierowej oraz
elektroruczlej.

Świętlica szkolna pracuję na ęlekhonicznym §ystęmie Vulcan, w którym
zamieszczone
i prowadzorre Ę dokumęn§7: ramowy rozkład dłia, tęmąty tygodni" i .udunią plan zajęć

nauczycieli, dzienniki zajęć, frekwencja uczniów.

§

5 wYPosAŻENIE Śwrorr,rcy

Świetlica wyposazona je§t w pomoce naukowe, sprzęt i materiĄ um
oż:,]ińajątę'ą,IjżĄc]ę
programu pracy opiekńczo-wychowawczej
:

a

przybory ry§qnkowe.
4
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przybory do zespołowych gięr i zabaw spońowych,
gry planszowe,
klocki,
zabawki,
sprzętaudiowizualny,
sFzęt i matęriĄ niezbędne do prowadzenia zajęc dydaktycarych
§

6 ZADANIA

NAUczYclELA

_

wYcHowAwcY ŚWIDTLICY

.G opracowywanię

'}

rocżnego planu i tygodniowego rozkładu zajęć,
Zapoananie wycho$anków śiłietlicyw pierwszyrn tygodniu
wrześniaz regulaminem

a
ł

Systemaq,cznę prowadzenie dziennika zajęć_
Przestrżęganię dyscypiiny pracy.
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swlęllicJ

Spra,\łowanie opięki i zapewnienie wychowankom beżpjęczeństwa.
Prowa&enię zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych,
IJzgadniańe z przęlożon},rn potźeb D]aterialnych ślvietlicv,'

Organizowanie gier i zabaw ruchowlch oraz innyó form ktLltury
lizycżnęj
w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidło\łT rozwój flzyczrry

uczniów'
Rozwijanię zainteresowń uczniów
Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną.
Dbanię o estętykę pomieszczeń i aktualny wfstroi świętlicy,
Wykonanie prac zleconych przez Dyrektola szkoi}.

Informowąnię
i łychowawcę,

§

o

nięwłaści\ł}]nZachowaniu uczłiów zarówno rodziców jak

7 PRAWA I oBowĄZKl wYclIowANKÓw ŚWIETLICY

Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolrrej ma prawo do:

}
}
}
}

>

}
}
}

Opieki wychowawczej, opiekńczej i dydaĘcznej.
źyczliwego tralclołania,
Ochrony przed przęmocą fizyczną i psychiczĘ.
Poszanortania godności osobislej,
Udziafu w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych,
Uzyskaniu pomocy wychowawcy lł s}tuacjach trudnych i konfliłlowyclr
Pomocy w nauce,
Korzystania z pomocy dydałryczrrych, ksiązek, czasopism, gier, zabaweĘ przyborów
i sprzętu będącęgo na wlposaźeniu świetlicy szkolnej.

Uczęń ucąszczający do świetlicy szkolnej jęst zobowiązany do:

;}

}
}
}

Przestrzegania lęgulaminu wewrrętrzlego świetlicy.
Przestrzegarria zasad zaclrowania się ucznjow
stł]etlicy i na zaJęciach śWięl]jcowych
zawarfych W'ABC wychowanka świetlicy'.

ł

Dbania o bezpieczeństwo swoje i inrrych_
Retpelcowania poleceń nauczyciela,
.} Nieopuszczania świetlicy bez uprzeclniego zgłoszenia wychowawcy,
Nieoddalania się od gnrpy podczas wyjśćpoza salę świetlicową,
.> Dbaioscl o tĄ5polne dob,o. lad i por/ądek
Ponoszęnjd odpo\Ąlęólalnoicl za ulasne poslęporvanie,

}

}

§8 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

a
a

Rodzice / opiel-unowie prawni mają pawo do uzyskania informacji
o pobycie
i funkcjonowaniu dzi€cka w świętlicy,
WsŃPraca wychowawców świętlicyz rodzicami / opiekunami prawnymi realizowalu

je§t w formie bęzpośrędniej rozmowy, rozmowy
telefonicznej, pisemnej informacji lub
informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.

Regularnin wchodzi rv życie z dniem uchwalenia.

/)

DYRĘKy'oR

mqr Le!źek Wamil

Organizacja pracy świetlicyw czasi€

epidemii.

PodstaWa praWna:

.
.
.

Rozporządzenie zmieniojące Ministra EdukocjiNoradowej w sprowie bezpiecżeństwa ihiqieny
w publicznych i niepub]icznych szkołach i plocóWkach. Dz-U.2o2o poz, 1386 ż dnia 12 sierpnia
2o2o r.

Rozporządzenie Ministro Edukocji Norodowej w sprowie czasowego oqraniczenia
funkcjanowania jednostek sy'temu oświoty 1 zwiqzku z zapobieqaniem, przeciwdzialoniem

i zwolczoniem CovlD- 19 Dz.U, poz, 41o ż dnia 71 morca 2a2a l.
Rożporzqdzenie Ministra Edukocji Norodowej w sprawie szczeqółowych razwiqzoń w zókresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zOpabiegoniem, przeciwdziataniem i zwolczoniem CavlD 19 Dz. U. poz. 493 z dnio 2a marco
2020 r,

Re8ulamin

1,

Do śWietljcyszkolnej Ucżę§zczają Wylącznie dżieci żgłoszone na śWietlicę poprżez Wniośek
o przYjęcie do świetlicy, dzeci żdrowe, bez objawóW choroboWych sUgerujących chorobę
żakaźnąoraz gdy domown cy nie przebywają na kwarantannie ub W izolacji W Warunkach
dornoWYch,

2.

W drodze do iZe szkoty opiekunowie z dziećrni oraz uczniowie przestrzegają aktuanych
przepl5óW prawa dotycżących zachowania W przestrzeni publicznej.

3, W

ponriesżcżeniach, W których odbywają się Zajęcia śWietlicoWe WyW]esżono in§trUkcje
zachowania higieny,

ż zasadami

4,

sale śWietlicowe, ciągi konrUnikacvjne oraz toalety są regularnie myie

5,

W cżasie żajęć śW]etlicowych nauczYcie

beżpośredniegokontaktU UcznióW ze

e

i

dezvnfekowane,

żobowiążanisą do ograniczania (W rniarę rnożliWości)

5obą_

6-

Przedrnioty i sprzęty żnajdujące się W śWietlicy, których nie można skutecznie L]myć lub
zdezynfekować, należy usunąć ub UniemożliWić do nich dostęp, PrżYbory do ćWicżeń (p]łki,
§kak3nki, obręcże itp. ) Wykorzystywa ne podczas zajęć naleźy czyścićlUb dezynfekować.

7,

Dostępne W sali przedmioty Wykorżystywane do zabaWy i naUki (klocki, gry, zabaWki) będą
Podawane dżieciom tylko przez nauczyciela, następnie poddawane dezynfekcji i W razie
r.oź]iWości-ponoWnie oddane do Użytku,

8.

Sa e przeznaczoną na organizację uajęć śWietlicowYch Wietrży §ię przYnajmniej raz na godzinę,

9,

Nauczycjel podczas żajęć śWetlicowych WVjaśnia dzi€ciorni
]akie za§ady obowiązUją W szkole oraż śWietlicy i dlacze8o zo§tałY Wprowadzone,
ln5truuje, pokazuje technikiWłaściwego mVcia rąk Wg instrukcji mycia rąk,

a)
b)

c)

ZWraca uWagę na to, aby dżieci często i re8ularnie myły ręce, sżcżególnie przed jedzeniem,
po §korżystaniU z ioa]ety i po powrocie z pobYtu na śWieźympowietrżU, nie dotykaly ocżU,

10, Regularnie myjemy

ręce

po prżyjściUdo śWietlicy,przed jedzeniem/ po powrocje ze 5Wleże8o

11, L'czniowie podcza5 zajęć śWietlicowych prżestrzegają żasad Współzycja W erupie zWiążanych
z CoV D_19 oraż respektują polecenia naUczyciela żWiązane z covlD 19,
12, Ucżniowje posiadają swoje prżyborY sżkolne, kióryrni nie Wymieniają siĘ z innynr] ucznlami.
13, Prżynoszą tylko niezbędne rżeczy (pornoce szkolne), zabaWki itd, żostają W domU_
14. ]eżeli Wychowawca śWietlicyzaobserWUje U Ucżnia objawy rnogące Wskażywać na infekc]ę dróg
oddechowYch, W tyrn W szczególności gorączkę, kasżel, naleźV odiżo ować Ucżnia W odrębnym,
Wyznaczonyrn pornieszczeniu

i

nlezwlocżnie powiadomiĆ rodzicÓW/opiekUnÓW

odebrania ucznia że szkolY,

o koniecznosc

15, Do śWietlicy dżjeci są przyprowadzane i odbierane Wyłącznie prżeżosobY zC]rowe. Dzieci będą
odbierane prży drzwiach Wejściowych do sa]i, W której odbywają się żajęcia- Przeż Wżgląd na
sytuację, dziecko powinno być przekażane/odbierane W maksymalnie krótkirn cżasie i beż
zbędnego przebywania W porniesżczeniach Wspólnych bUdynku szkołY,

lL/

rngr L#zek Wamij

