Regulamin pracy i przydział czynności dla wychowawcy świetlicy
w ZSzP15 w Rybniku w r. szkol. 2017/2018
Podstawa prawna:
-art. 103 i 105 ustawy Prawo oświatowe
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

I.

Informacje ogólne:

1. Wymiar godzin realizowanych w ramach obowiązków wychowawcy świetlicy wynosi 26
godz. zegarowych.
2. Godziny pracy ustala dyrektor szkoły i są one wyszczególnione w obowiązującym „Tygodniowym rozkładzie zajęć”, zgodnie z potrzebami osób korzystających z opieki w ramach
świetlicy szkolnej .
3. Osiemnaście godz. przeznacza się na pełnienie zadań dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych.
4. W ramach obowiązków wychowawcy świetlicy jest Pani zobowiązana do ścisłej współpracy z wychowawcami klasowymi, pedagogiem szkolnym przy typowaniu uczniów
do sprawowania opieki w czasie odrabiania zadań domowych oraz pracownikami obsługi
i administracji świetlicy i stołówki szkolnej.
5. Do zobowiązań Pani należy systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy świetlicy (w tym: dziennika zajęć z grupami wychowawczymi z odnotowaniem
obecności na każdej godzinie zajęć).
6. Stała troska o estetyczny wygląd świetlicy- stołówki, odpowiedzialność za bieżącą aktualizację dekoracji, ład i porządek w pomieszczeniu.
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.
8. Kontrola nad aktualizacją wywieszanych cotygodniowych jadłospisów.
9. Koordynacja i przebieg transportu uczniów dojeżdżających do/ ze szkoły do miejsca zamieszkania.
10. Zastrzega się możliwość wystąpienia okresowej zmiany w przydziale czynności ze
względu na pojawiające się w szkole trudności w zakresie ograniczonego zasobu ludzkiego.
II.
Zadania wychowawczo-opiekuńcze i dydaktyczne:
1. Realizacja celów i zadań zgodnie z opracowanym Programem Wychowawczoprofilaktycznym, Planem pracy Zespołu ,Statutem Szkoły oraz potrzebami uczniów, rodziców, środowiska i szkoły poprzez:
 rozwijanie uzdolnień dopuszczalnych 25 -osobowych grup wychowawczych uczniów
w ramach powstałych zajęć o różnych formach aktywności twórczej lub rozwoju zainteresowań),
 organizacja zajęć wspierających rozwój wiedzy z zakresu regionalizmu, zadań wokół
promocji zdrowia, wiedzy przyrodniczej, matematycznej, wykorzystania edukacji informatycznej i innych,



wspólne odrabianie zadań domowych z uczniami korzystającymi z tej formy opieki,



opieka wychowawcza nad uczniami dojeżdżającymi ze Stodół poprzez zapewnienie opieki w drodze do szkoły i ze szkoły na przystanek, w szczególnych okolicznościach opieka
nad uczniami w czasie przewozów do miejsca zamieszkania,



opieka wychowawcza nad uczniami oczekującymi na obiad lub pozostającymi w świetlicy po lekcjach ( na pisemną prośbę rodziców), prowadzenie zajęć,



zapewnienie na pisemną prośbę rodziców opieki nad dziećmi w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole,



w miarę możliwości opiekę nad dziećmi zwolnionymi z różnych przedmiotów nauczania
w toku realizacji obowiązkowej ramówki godzin dydaktyczno-wychowawczych



dyżury w świetlicy:
 na wszystkich przerwach międzylekcyjnych w celu zapewnienia opieki nad
uczniami tam przebywającymi, sprzętem stanowiącym wyposażenie pomieszczenia


w czasie 2 przerw obiadowych przy wydawaniu i spożywaniu posiłków / wg
obowiązującego harmonogramu godzin pracy/

 w czasie spożywania II śniadania przez uczniów kl. IV-VI / wg obowiązującego
harmonogramu godzin pracy/


współudział w sprawowaniu opieki nad samorządem świetlicy,
 utrzymywaniu stałego kontaktu i ścisła współpraca z przedstawicielami tego organu
szkoły
 kontroli dyżurów uczniów w świetlicy
 współodpowiedzialność za prowadzenie Księgi wydarzeń , strony internetowej świetlicy
 współpraca w opracowaniu planu pracy świetlicy zgodnie z tygodniowym planem zajęć
w szkole i potrzebami wychowanków, zgodnie z istniejącymi potrzebami
 przestrzeganie harmonogramu zajęć świetlicy,



nadzór nad przestrzeganiem regulaminu stołówki szkolnej.
2. Rozszerzenie oferty działań o nowe propozycje z udziałem przedszkola wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku .
3. Wykonywanie bieżących zobowiązań, poleceń dyrektora szkoły, a w szczególnych sytuacjach (np. choroby drugiego wychowawcy świetlicy) ,koordynowanie pracą świetlicy
zgodnie z istniejącymi zadaniami i potrzebami jednostki.
………………………………………………
/podpis wychowawcy świetlicy/

…………..………………………………
/pieczątka i podpis dyrektora Zespołu/

