REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU
Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) art. 1. W art. 67 ustawy wymienione są statutowe
zadania szkoły.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69).
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój
osobowości.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
7. podnoszenie kultury życia codziennego,

8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac
domowych, samopomoc koleżeńska),
9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i
problemowymi.
II. Założenia organizacyjne.
1. Świetlica jest czynna 5 dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do
faktycznych potrzeb uczniów.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne określa dyrektor.
3. Ze świetlicy szkolnej mają prawo korzystać wszyscy uczniowie,
nauczyciele i inni pracownicy ZS nr 6 w Płocku.
4. Ze zgromadzonych w świetlicy szkolnej sprzętów mogą korzystać
uczniowie tylko za zgodą i w obecności nauczyciela-wychowawcy
świetlicy.
5. W trakcie zajęć lekcyjnych w świetlicy szkolnej przebywają tylko ci
uczniowie, którzy w danym dniu mają wyznaczone przez dyrekcję szkoły
zajęcia świetlicowe.
6. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy
przez dyrekcję szkoły nieuczęszczający na lekcje religii.
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy
opiekuńczo – wychowawczej świetlicy opracowywanego przez
nauczyciela-wychowawcę świetlicy.
Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo
dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do
niej same przed, w trakcie lub po lekcjach.
Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określa nauczycielwychowawca świetlicy.
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą
nauczyciela-wychowawcy świetlicy.
W przypadku konieczności ewakuacji należy natychmiast opuścić
świetlicę i bezwzględnie stosować się do poleceń nauczycielawychowawcy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
W świetlicy szkolnej przebywa nauczyciel-wychowawca, którego
obowiązkiem jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, dobrem mienia

świetlicowego i koordynacja pracy uczniów przebywających w świetlicy
poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizowanie wychowankom pomocy w nauce,
przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych,
organizowanie gier i zabaw ruchowych,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
kształtowanie nawyków higieny i czystości,
rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,
współpraca z pielęgniarką szkolną i pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki.
2. Życzliwego traktowania.
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
4. Opieki wychowawczej.
5. Poszanowania godności osobistej.
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Wychowanek jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
3. Współpracy w procesie wychowania.
4. Pomagania słabszym.
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
7. Wychodzenia ze świetlicy jedynie za zgodą nauczycielawychowawcy.
VI. Kary i nagrody wobec wychowanków.
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za
dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w
postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy.

Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie
Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące
kary:
1. upomnienie ustne,
2. ostrzeżenie w obecności grupy,
3. zakaz korzystania ze sprzętów multimedialnych.
4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
5. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym
zachowaniu.
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOSTAŁ ZATWIERDZONY DECYZJĄ
RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 28 CZERWCA 2012r.

