Regulamin Świetlicy Szkolnej
2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu
podstawa prawna: Art. 105. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. .(Prawo oświatowe, Statut
Szkoły Podstawowej nr 78,
I. Postanowienia ogólne
1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof.
Wiktora Degi w Poznaniu
2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie:
a. których rodzice pracują zawodowo i nie są w stanie zapewnić im osobistej opieki,
b. dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę,
c. uczniowie posiadający całoroczne zwolnienie z lekcji w-fu lub religii,
uczniowie niepełnosprawni oczekujący na dowóz szkolny.
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców lub opiekunów dziecka złożonego u wychowawcy świetlicy.
II. Cele i zadania świetlicy
1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej i dydaktycznej umożliwiającej im wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy:
a. stworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej nauki
umysłowej,
b. udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
c. organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym
zakresie,
e. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
f. rozwijanie samodzielności, wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania
sobie czasu wolnego,
g. kształtowanie nawyków higieny i czystości,
h. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, logopedą, psychologiem i
pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności
wychowawczych,
i. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym korzystającym z dowozu szkolnego
opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
III. Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica szkolna czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia w szkole w
godzinach od 6.45 - 17.00.
2. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych.
4. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
5. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z Planem Pracy Świetlicy opracowanym na

początku roku szkolnego a tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań, potrzeb
i możliwości uczniów.
IV. Pracownicy świetlicy
1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele - wychowawcy.
2. Wychowawcy świetlicy podlegają dyrektorowi szkoły.
V. Dokumentacja
W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć, rodzice wypełniają karty zgłoszeń
dzieci. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny,
imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, i
tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych
godzinach zajęć.

Sporządzili nauczyciele świetlicy
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