REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Zespole Szkół Specjalnych nr 38
w Warszawie
I. Postanowienie ogólne:
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych.
II. Cele i zadania świetlicy
Głównym celem świetlicy szkolnej jest:
1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach,
2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w niej,
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
1) pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości,
2) organizowanie gier i zabaw usprawniających,
3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i pasje uczniów,
4) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych,
szkoły wynikających z jej programu wychowawczego,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości
o zachowanie zdrowia,
6) upowszechnianie zasad dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
7) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia
codziennego
8) rozwijanie samodzielności
III. Założenia organizacyjne
Świetlica zapewnia opiekę swoim wychowankom w godzinach:
poniedziałek 6.50 – 8.50 14.25 – 16.25
wtorek
6.50 – 8.50 14.25 – 16.25
środa
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40
czwartek
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40
piątek
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40
2) warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów Karty
Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej
3) Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy, tylko przez osoby wymienione w Karcie
Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej lub upoważniony pisemnie przez rodzica/opiekuna
4) O wszelkich zmianach dotyczących pobytu dziecka w świetlicy, rodzice/opiekunowie
powiadamiają nauczyciela świetlicy pisemnie.
5) Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:
 samodzielnego wyjścia dziecka do domu (jeśli nie jest to zaznaczone w Karcie
Zgłoszenia)
 Obierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w Karcie Zgłoszenia
6) Wychowawca świetlicy może odmówić wydania ucznia ze świetlicy w przypadku, gdy stan
osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub jej zachowanie budzi poważne
zastrzeżenia. W takiej sytuacji Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko, oraz

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O
zaistniałym fakcie zostaje powiadomiony dyrektor i pedagog.
7) W przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, oraz przy
jednoczesnym braku kontaktu telefonicznego z rodzicem/opiekunem, dziecko może zostać
przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
8) Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez uczniów np. telefony
komórkowe itp.
9)Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko
IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy:
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 zorganizowanej opieki wychowawczej
 rozwijania swoich zainteresowań
 życzliwego traktowania
 poszanowania godności osobistej
 zgłaszania własnych propozycji zabaw
 pomocy przy odrabianiu lekcji
 ochrony przez przemocą fizyczną i psychiczną
Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek:
 przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy swoje
przybycie do świetlicy
 nigdy nie opuszczać samowolnie, bez wiedzy nauczyciela zajęć, szczególnie w terenie
 informować wychowawcę o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy
 zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia
swojego i innych
 dbać o wspólne dobro, czystość i estetyczny wygląd sali
 stosować się do poleceń wychowawców
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach
 natychmiast zgłaszać zagrożenia i sytuacje problemowe
V. Postanowienia końcowe:
Regulamin świetlicy jest dostępny na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły.

