Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26
im. Książąt Opolskich w Opolu z dnia 29 września 2014 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu.
I ORGANIZACJA ŚWIETLICY
1. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje się zapisu dzieci do świetlicy szkolnej, które
rekrutują się z:
w pierwszej kolejności:
dzieci z klas I-III rodziców pracujących,
dzieci, które mieszkają poza obwodem szkoły,
dzieci z klas młodszych i starszych, których rodzice zgłaszają taką potrzebę.
2. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od rozkładu zajęć całej szkoły i ustalane są we wrześniu
każdego roku. Rozpoczynają się o 6: 45, kończą o 16:30.
3. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli– wychowawców,
dba o jej wyposażenie oraz zapewnia środki na jej podstawową działalność.
4. Za świadome niszczenie przez dzieci sprzętu i wyposażenia w pomieszczeniu odpowiadają ich
rodzice.

II ZADANIA
1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych pod kierunkiem zatrudnionych
w niej nauczycieli – wychowawców.
2. Zajęcia świetlicowe koncentrują się wokół:
a) zajęć plastyczno- technicznych:
- malowanie farbami, kredkami, węglem, pastą do zębów, tuszem, korektorem,
- wydzierania i wyklejania,
- ulepienia z plasteliny, modeliny i masy solnej,
- stosowania nowych technik: kolażu oraz prasowania przez kalkę,
- wykonywania prac konstrukcyjnych,
- kolorowania bajek i obrazków,
- wykonywanie składanek typu “Origami”,
- wykonywaniu elementów do gazetek i dekoracji;
b) zajęć umuzykalniających:
- zabaw ruchowych ze śpiewem,
- słuchania i śpiewania piosenek z kaset magnetofonowych,
- uczenia piosenek tematycznych,
- konkursów piosenek,
- oglądania programów muzycznych w telewizji;
c) zajęć rekreacyjnych i ruchowych:
- zabaw w ogródku szkolnym, na boisku i na sali gimnastycznej,
- różnorodnych wyścigów, gier indywidualnych i zespołowych,

- wycieczek po najbliższej okolicy,
d) zajęć z mowy ojczystej:
- swobodnych wypowiedzi dzieci na określony temat,
- słuchanie i czytanie: bajek, wierszyków, opowiadań, lektur obowiązujących
w nauczaniu zintegrowanym, czasopism dziecięcych oraz wybranych tekstów,
- doskonalenie technik pisania przez konkursy ortograficzne, uzupełnianie zdań
wyrazami lub wyrazów literami,
- utrwalenie reguł ortograficznych,
- rozwiązywanie różnorodnych: krzyżówek, rebusów, zagadek, łamigłówek;
e) gier i zabaw świetlicowych:
- zabaw bieżnych, skocznych, rzutnych, orientacyjno- porządkowych,
- zabaw ze śpiewem, ludowych wyliczanek,
- zabaw relaksacyjnych,
- zabaw i gier świetlicowych różnego typu;
f) zajęć graficzno – motorycznych:
- ćwiczeń z percepcji wzrokowej lub słuchowej,
- ćwiczeń z percepcji wzrokowo – słuchowej,
g) stałej opieki i przygotowania do zajęć z nauczania zintegrowanego lub blokowego:
- odrabiania zadań domowych,
- otaczanie dzieci opieką podczas pobytu w świetlicy.

III ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
1. Pracujący wychowawcy zapewniają bezpieczeństwo podczas zajęć, dlatego dzieci nie mogą
samowolnie opuszczać świetlicy. Na każde wyjście ze świetlicy powinna być uzyskana zgoda
wychowawcy.
2. Dzieci z klas I przyprowadza do świetlicy wychowawca lub nauczyciel po ostatnich zajęciach,
natomiast z pozostałych klas obowiązane są przyjść samodzielnie bezpośrednio po zajęciach
lekcyjnych.
3. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, rodzeństwo, lub wyznaczoną przez rodziców
pisemnie osobę.
4. Rodzice uczniów, którzy udają się do domu samodzielnie, obowiązani są dostarczyć na to
pisemną zgodę z uwzględnieniem godziny zwolnienia dziecka do domu.

IV POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Nauczyciele zatrudnieni w świetlicy zobowiązani są do:
- składania sprawozdania z jej działalności na radach pedagogicznych podsumowujących I i II
semestr,
- dbanie o estetykę pomieszczenia,
- zapewnienia radosnej atmosfery w czasie zajęć w celu likwidowania napięć i stresów u dzieci.
2. Dzieci obowiązuje:
- kulturalne zachowanie się,
- utrzymywanie porządku wokół siebie,
- wykonywanie poleceń wychowawcy,
- koleżeńska postawa wobec innych.

