
§ 15

1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły,
organizowaną  przez  szkołę  w  miarę  możliwości  lokalowych,  kadrowych  i  środków
finansowych.

2. Świetlica  prowadzi  zajęcia  zgodnie  z  rozkładem zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych
szkoły na dany rok szkolny.

3. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,przyzwyczajanie do
samodzielnej pracy umysłowej;

2) organizowanie  gier  i  zabaw  ruchowych  oraz  innych  form  kultury  fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu;

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie;
4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz

dbałość o zachowanie zdrowia;
5) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
6) współdziałanie  z  rodzicami  i  nauczycielami  uczestników  świetlicy,  a  w  miarę  potrzeb

z placówkami upowszechniania kultury;
7) świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające

realizację programu pracy świetlicy.

4. Celem  działalności  świetlicy  jest  zapewnienie  dzieciom  zorganizowanej  opieki
wychowawczej,  pomocy  w  nauce  oraz  odpowiednich  warunków  do  nauki  własnej
i rekreacji.

5. Do  świetlicy  mogą  uczęszczać  uczniowie  klas  I  -  III  oraz  oddziału  przedszkolnego
(w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klasy IV).

6. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy do 25 uczniów.

7. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo.

8. Rodzice  ubiegający  się  o  przyjęcie  dziecka  do  świetlicy  składają  kartę  zgłoszenia  do
5 września danego roku szkolnego (dostępną na stronie internetowej  szkoły)  zawierającą
dane dziecka i rodziców oraz oświadczenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

9. Kwalifikację  i  przyjmowanie  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  komisja  powołana  przez
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowawcy
świetlicy.

10. Prawa, obowiązki, kary i nagrody dla ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut
Szkoły w § 22.

11. Dziecko do 7 roku życia ze świetlicy odebranie jest zgodnie z § 13.

12. Wychowawca  świetlicy  odpowiada  wyłącznie  za  bezpieczeństwo  dzieci,  które  zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach /zajęciach:

1) dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I przyprowadza nauczyciel kończący zajęcia;



2) dzieci z klas II i III przychodzą samodzielnie.

13. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie z przyjętym
planem pracy;

2) tworzenie atmosfery wzajemnej tolerancji i akceptacji;
3) dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
4) przestrzeganie  ustalonego  w  szkole  czasu  pracy  i  wykorzystywanie  go  w  sposób  jak

najbardziej efektywny;
5) dążenie  do  uzyskania  w  pracy  jak  najlepszych  wyników  i  przejawiania  w  tym  celu

inicjatywy;
6) tworzenia  warunków  sprzyjających  wszechstronnemu  rozwojowi  uczniów  oraz

rozwiązywania ewentualnych konfliktów;
7) składanie okresowych sprawozdań z pracy świetlicy;
8) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji szkolnej;
9) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
10) utrzymanie  kontaktu  z  wychowawcami  klasowymi,  pozostałymi  nauczycielami

i pracownikami Szkoły;
11) zawiadamianie rodziców o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia
opinię nauczyciela wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do
świetlicy.


