Załącznik nr 8
do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 w LĘBORKU
1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w
szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu.
2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekraczać 25.
5. Do zadań świetlicy należy:
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
- umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej,
- upowszechnienie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie
nawyków higieny,
- przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- wyrabianie u uczniów samodzielności,
- stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
6. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
- zajęć specjalistycznych,
- zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów,
- zajęć utrwalających wiedzę,
- gier i zabaw rozwijających,
- zajęć sportowych.
7. Świetlica realizuje swoje zadania według opiekuńczego, wychowawczego,
dydaktycznego i profilaktycznego planu szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i
tygodniowego rozkładu zajęć.
8. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym
przez dyrektora szkoły.
9. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w miarę możliwości wszyscy chętni uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
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10. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zapisu do świetlicy
wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie do 14 września.
11. Zapisu do świetlicy dokonuje Dyrektor Szkoły.
12. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w
szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i
wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
13. Świetlica jest czynna od 6:50 do 15:30.
14. Dzieci, które nie ukończyły 7 lat nie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy. Dziecko,
które ukończyło 7 lat może samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko w przypadku, gdy taki
zapis istnieje w karcie zgłoszeniowej lub posiada zezwolenie rodziców lub opiekunów
prawnych na piśmie z wyraźnym zaznaczeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy. Gdy
dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi. Nauczyciele
uczący klasy I zobowiązani są do zabrania uczniów (nie mających ukończonych 7 lat) na
lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach.
15. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoje przyjście nauczycielowi.
16. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych
opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
17. Rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze
dziecka ze świetlicy.
18. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren
szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
19. Jednorazowe, samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, powinno być poprzedzone
informacją od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na piśmie (informacja telefoniczna
nie jest uwzględniana).
20. Dziecko ze świetlicy musi być odebrane przed godziną 15:30. O sytuacji nie odebrania
dziecka wychowawca świetlicy informuje dyrektora szkoły i pedagoga.
21. Rodzice dzieci, które nie chodzą na lekcje religii oraz oczekujących na dodatkowe
zajęcia, także muszą złożyć karty uczestnika świetlicy.
22. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte ponownie.
23. Życzenie rodziców dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
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24. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych
urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
25. Wniosek dotyczący zapisu dziecka do świetlicy:
Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………ucz. Klasy………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Olimpijczyków Polskich.
Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Czas pobytu
W przypadku jakichkolwiek zmiana w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w
formie pisemnej przekażę nauczycielowi świetlicy.
Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie dziecka do szkoły,
tj.




data urodzenia dziecka,
adres zamieszkania,
telefony kontaktowe do rodziców (opiekunów prawnych).

UPOWAŻNIENIE
Ja,………………………………………………………………………………………………………………..., upoważniam do
(imię i nazwisko rodzica)

odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka,……………………………………………..……………………….,
(imię i nazwisko dziecka)

następujące osoby (proszę wpisać również stopień pokrewieństwa):
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodziców)

