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Interpelacia w sprawie zmiany zasad funkcioriowania swietlic szkolnych 

W szkotach od lat funkcjonujq swtetlice szkolne, jednakze uwazam, iz konieczne znacz^ce zmiany 

w ich organizacji. Ze wzgl̂ du na warunki tokalowe, mozliwosci kadrowe oraz wymogi prawne realizacji 

zadari pozaszkolnych okreslonych w ustawie o systemic oswiaty, ilosc miejsc w swietlicy jest ograniczona. 

Liczba osob w grupie wychowawczej nie powinna przekraczac 25 osob. 

Zgodnie z Rozporz^dzeniem swietiica szkolna organizowana jest dia uczniow, ktorzy muszq dtuzej 

zostac w szkole ze wzgl̂ du na czas pracy ich rodzicow /prawnych opiekunow, organizacji dojazdu do 

szkoty, lub inne okolicznosci wymagajqce zapewnienia uczniowi opieki w szkole/. 

Swietiica szkolna ma bye cz^sci^ sktadow^ szkoty. Jej funkcjonowanie i organizacja jest scisle zwî zana 

z dzia^aniem szkoty. Praca w swietlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekunczej, wychowawczej 

i dydaktycznej, ktory pozostaje w korelacji z planem szkoty / opiera si^ o wytyczne Statutu Szkoty i 

Regulaminu Swietlicy/. 

Do zadan swietlicy nalezy w szczegolnosci: 

• Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunkow do nauki wtasnej, przyzwyczajenie do 

samodzielnego myslenia. 

• Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczentu i na 

dworze majqcych na celu prawidtowy rozwoj fizyczny dziecka. 

• Organizowanie zaĵ c majgcych na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowan, uzdolnien, 

• Stworzenie warunkow do uczestnictwa w kulturze, ksztattowanie nawykow higieny i czystoscl 

dbatosci o zachowanie zdrowia. 

• Rozwijanie samodzielnosci oraz spotecznej aktywnosci. 

• Wspotdziatanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i srodowiskiem lokalnym szkoty. 



Odpowiedzialnosc za realizacji statutowych celow i zadari swietlicy ponosi wychowawca swietlicy, 

organizuĵ c jej prac^ z utozonym przez siebie planem. DIatego nie jest oboj^tne w jakich warunkach 

przebiega organizacja tych zaĵ c i nie wskazany jest brak systematyzacji. Przepetnienie swietlic 

uniemoziiwia realizacji wskazanych zatozeri. 

Biorqc pod uwagi powyzsze, uwazam ze nalezy wprowadzic zmiany w regulaminach swietlic szkolnych, 

ktore regulowac b^dq zasady rekrutacji dzieci. Nie sposob jest realizowac zatozenia programowe 

w sytuacji, gdy do swietlicy jest zapisane np. 200 dzieci, a nalezy uwzglidnic rowniez sytuacji, kiedy 

z roznych wzgl̂ dow klasa ma odwotane zaĵ cia i jest skierowana do swietlicy. 

Coraz cz^sciej zauwaza sii fakt, iz opieka rodzicow nad nieletnimi jest cedowana na szkoty. Swietiica 

^ traktowana jest jako placowka opieki, cz^sto catodziennej. W swietlicach do poznych godzin przebywajq 

dzieci rodzicow niepracujqcych. Brak pomystu na zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, zwyczajnie 

wygoda powodujq, iz dzieci spycha sli na plan dalszy i ucieka od ch^ci przebywanla z nimi przektadajqc 

obowî zek opieki na szkoty / cz^sto dzieci ŝ  odbierane, zaprowadzane na obiad i powtornie 

przyprowadzane/. 

Mysli, ze takowa rekrutacja pozwoli wyeliminowac przypadki spychologii opieki nad dziecmi przez 

rodzicow na szkoti / niedopuszczalne sq zauwazane sytuacje, kiedy to niepracujqcy rodziee 

przyprowadzajq dzieci do swietlicy w momencte jej otwarcia i zabierajq tuz przed zamkniiciem, bqdz tez 

opiekunowie odbieraj^ dziecko chwilowo, zaprowadzaĵ c na obiad, po czym przyprowadzaĵ  ponownie do 

swietlicy jak do piaskownicy/. Swietiica coraz cẑ sciej traktowana jest przez rodzicow jak przechowalnia, 

dzieci zaczynaĵ  swoj^ obecnosciq przeszkadzac w domu. Brak pomystu na to, co dziecko mogtoby robic po 

^ zajiciach szkolnych prowadzi wtasnie do takich zachowan. Obawiam sii tego, iz gdyby placowki szkolne 

wysun t̂y propozycje swietlicy catodobowej, znalezli by si? ch^tni do skorzystania z takiej oferty. 

Gdzie w tym momencie zadania rodziny, gdzie wytwarzanie wi^zi emocjonalnej miedzy dziecmi a 

rodzicami skoro juz od matego, dziecko zdecydowanie dtuzej przebywa w otoczeniu obcych osob, a rodziee 

przyprowadzajq je do domu po to by potozyc spac. Czy w pogoni za pienî dzem w dobie 21 wieku nie 

wyeliminujemy naturalnym sposobem empatii, poczucia przywiazania, a takze szacunku i mitosci wobec 

rodzicow i rodzenstwa? 

Nalezy przy tym pamiitac, iz do swietlic przychodz^ coraz mtodsze dzieci - 6 latki, bardziej absorbuĵ ce 

i mniej odporne na zgietk. Przepetnienie placowek skutkowac b^dzie na kondycji psychicznq dzieci, ktore 

staĵ  sli nerwowe i pobudzone, w okrojonym stopniu realizowany b^dzie zaplanowany program, 

poniewaz nie sposob jest realizowac zaĵ cia dIa 100 czy 200 dzieci rownolegle, kiedy ustawa mowi o 25 



osobach w grupie. Nalezy uwzgiednic jeszcze sytuacje nagfe, gdzie podczas odwotania lekcji uczniowie tez 

ŝ  kierowani do swietlicy szkolnej. 

PROPONOWANE ZASADY REKRUTACJI DO SWIETLICY SZKOLNEJ 

Z uwagi na zauwazalne nasilenie problennu proponuje, by do swietlicy szkolnej byli przyjmowani 

uczniowie klas I- ill, ktorzy pomyslnie przejd^ wczesniejszy proces rekrutacji. Uczniowie z klas IV-VI 

proszeni ŝ  o przychodzenie do szkoty dopiero na kilka minut przed rozpocz^ciem lekcji. Swietiica szkolna 

winna bye przeznaczona do opieki nad uczniami z klas mtodszych (grupa stata). Uczniowie z klas iV-VI (sq 

grup^ rotacyjn^). 

Zapisy do swietlicy prowadzone b^dg scisle w oparciu o regulamin rekrutacji do swietlicy szkolnej. 

Dyrektor szkoty powotuje komisja rekrutacyjno-kwallfikacyjnq i zatwierdza jej postanowienia. 

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sktada si^ z dwoch wychowawcow swietlicy szkolnej, pedagoga 

szkolnego oraz wicedyrektora. 

Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegaĵ cych si^ o przyĵ cie do swietlicy SP 

w przysztym roku szkolnym np. 2015/2016. 

Proponowany regulamin do Statutu Szkoty 

Do swietlicy szkolnej przyjmowane ŝ  dzieci z klas i-lll na podstawie ustalen szkolnej komisji rekrutacyjno-

kwallfikacyjnej. Dzieci z klas IV-VI mog^ ubiegac SIQ O przyĵ cie do swietlicy SP tyiko w 

szczegolnych przypadkach, ktore rowniez rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

W pierwszej kolejnosci przyjmowane sq do swietlicy SP dzieci ktorych: 

a) oboje rodziee czynnie pracujq 

b) rodzic nie pracuje, jednak samotnie wyehowuje kilkoro dzieci 

c) rodzina wielodzietna 

d) rodzina petni funkcjQ rodziny zast^pczej w rodzinie wtelodzietnej 

e) rodzic / rodziee, posiadajq orzeezenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci 

catkowit^ niezdolnosc do pracy lub niezdolnosc do samodzielnego zycia 

f) rodzina obĵ ta jest nadzorem kuratora lub MIejskiego Osrodka Opieki Spotecznej 



O przyĵ ciu dziecka do swietlicy w trakcie roku szkolnego decyduje ilosc wolnych miejsc w swietlicy oraz 

pomyslna decyzja komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

W przypadku nieusprawiedliwionej, ciqgtej nieobecnosci dziecka na zaĵ ciach w swietlicy powyzej 1 

miesiqca, uczeri moze bye skreslony z listy dzieci uczQszczajqcych do swietlicy szkolnej za zgodq komisji 

rekrutacyjno- kwalifikacyjnej. Ponadto wychowawca swietlicy moze skreslic z listy wychowankow dziecko, 

ktorego rodziee ztozyli plsemn^ prosb^ o wykreslenie dziecka. 

Dzieci sprawujqce szczegolne trudnosci wychowawcze oraz rodziee / opiekunowie prawni dziecka, ktorzy 

notorycznie nie przestrzegajq zasad obowî zuĵ cych w swietlicy lub narazajq na utrat^ zdrowia lub zycia 

dzieci b̂ dqee pod opiekq wychowawcow swietlicy szkolnej, mogq bye skresleni z listy dzieci zapisanych do 

swietlicy decyzjq komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

Po I semestrze roku szkolnego 2015/2016, komisja ponownie weryfikuje wszystkie wnioski przyĵ tych do 

swietlicy dzieci i sprawdza aktuainosc zatrudnienia rodzicow / opiekunow prawnych. 

Sprawy sporne wniesione przez rodzicow / prawnych opiekunow rozwî zuje komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna na pisemny wnlosek rodzica / opiekuna dziecka ucz^szczaĵ eego do SP danej szkoty. 
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