Regulamin świetlicy
Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego
w Izabelinie

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 27 ust. 6 Statutu Szkoły Podstawowej im. płka
Stanisława Królickiego w Izabelinie uchwala się, co następuje:
§1
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie,
2) dzieciach lub wychowankach - należy przez to rozumieć uczniów zapisanych do
świetlicy i realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, a także
prawnie ustanowionych opiekunów ucznia zapisanego do świetlicy.
§2
1. Do świetlicy uczęszczają dzieci zgłoszone przez rodziców w terminie określonym w Statucie Szkoły.
2. Zgłoszenia dokonuje się na opracowanym do użytku wewnętrznego formularzu (karcie
zgłoszenia), w którym rodzice uczniów określają potrzeby i oczekiwania dotyczące działalności świetlicy, a w szczególności:
1) pożądany czas pracy świetlicy,
2) zainteresowania zapisanych dzieci.
3. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
§3
1. Świetlica prowadzi działalność według własnego planu dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczego, który jest zgodny z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.
2. Plan dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy świetlicy opracowuje się na dany rok
szkolny uwzględniając zainteresowania i indywidualne potrzeby edukacyjno-rozwojowe
wychowanków oraz wymagania Państwa na dany rok szkolny.
3. Świetlica prowadzi zajęcia w korelacji z tygodniowym rozkładem zajęć obowiązkowych,
dodatkowych i nadobowiązkowych Szkoły.
§4
1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§5
1. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek:

1) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków,
zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny w szkołach,
2) organizowania różnorodnych zajęć świetlicowych w taki sposób, by wychowankowie mieli możliwość zaspokajania i rozwijania własnych zainteresowań oraz
indywidualnych potrzeb edukacyjno-rozwojowych,
3) zaznajamiania się z indywidualnym rozkładem zajęć wychowanków w danym
dniu, by umożliwić im uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, dodatkowych
oraz innych niż świetlicowe zajęciach nadobowiązkowych,
4) organizowania zajęć na świeżym powietrzu w każdym dniu, z możliwie największą liczbą uczestników, chyba że ekstremalne warunki atmosferyczne uniemożliwią przeprowadzenie takich zajęć,
5) tworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa w grupie wychowawczej. kształtowania postaw tolerancji i wpajania zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
6) współpracy z rodzicami, uwzględniania ich opinii i postulatów w bieżącej pracy
opiekuńczej i wychowawczej,
7) poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków (we współpracy z wychowawcami
oddziałów), udzielania skutecznej pomocy w sytuacjach trudnych,
8) organizowania pomocy w wykonywaniu zadań domowych.
§6
1. Dokumentacja świetlicy szkolnej obejmuje:
1) plan pracy świetlicy,
2) dziennik zajęć świetlicy, dokumentujący jej bieżącą działalność.
§7
Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Dyrektora Szkoły w formie
aneksów bądź jednolitego znowelizowanego tekstu.
§8
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.
Regulamin niniejszy uchwaliła Rada Pedagogiczna w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Za Radę
Pedagogiczną
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