Regulamin pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr61 poz.624 wraz z
późniejszymi zmianami)
§1 Zasady ogólne
1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego i tygodniowego planu pracy
zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
2. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów:
a) z klas I – III i IV – VI przed i po zajęciach lekcyjnych
b) nie uczęszczających na lekcje religii
c) oczekujących na zajęcia pozalekcyjne
d) oczekujących na obiad po skończonych lekcjach
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są dzieci wg następujących kryteriów :
a) oboje rodziców /opiekunów pracuje zawodowo
b) rodzic/ opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo
4. Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna.
5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani wyposażyć dziecko w wyprawkę
szkolną.
7. Świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 16.30.
§2 Zasady zapisu do świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszeniowej dziecka
(załącznik nr 1).
2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy
złożyć w sekretariacie szkoły:
- do dnia 22 czerwca 2018 r. – obecni uczniowie szkoły
- do dnia 7 września 2018 r.- uczniowie przyjęci w procesie rekrutacji do szkoły
3. Kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez
dyrektora .
§3 Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej
1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie przed lub po skończonych zajęciach.
2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych,
c) zgłoszenia do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków
d) przestrzegania dyscypliny
e) dbania o czystość i porządek
f) szanowania gier i przyborów
g) zmiany obuwia
3. Szczegółowe normy kulturalnego zachowania się w świetlicy określają
„Reguły Bycia Razem”.
§4 Zasady zwolnień ze świetlicy
1. Wychowankowie zwalniani są ze świetlicy tylko na pisemną prośbę rodziców
z adnotacją o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu.

2. W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po
zajęciach w szkole do domu zgłaszają ten fakt do wychowawców świetlicy.
W przypadku złego samopoczucia dziecka nauczyciel zawiadamia telefonicznie
rodziców o zaistniałej sytuacji
§5 Zasady odbioru uczniów ze świetlicy
1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich
upoważnione na piśmie.
2. Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe lub pozalekcyjne samodzielnie
opuszczają świetlicę tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów wyrażoną
w oświadczeniu.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie, których dzieci odbierane są przez starsze potomstwo
wyrażają zgodę w karcie głoszenia, że biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci w drodze ze szkoły do domu.
4. Dzieci muszą być odbierane ze świetlicy w wyznaczonym czasie. W przypadku
nieodebrania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy i braku możliwości
skontaktowania się z rodzicem/opiekunem dziecko może zostać przekazane pod
opiekę Policji.
§6 Dokumentacja świetlicy szkolnej
1. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej.
2. Roczny plan pracy.
3. Okresowy plan pracy grup świetlicowych.
4. Dzienniki lekcyjne.
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