
REGULAMIN SCHOOLSTUDIO 

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze 
 

Schoolstudio prowadzi pozalekcyjną działalność wychowawczo-opiekuńczą dla uczniów. 

I. CELE I ZADANIA SCHOOLSTUDIO 

1. Celem działalności SCHOOLSTUDIO jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy 

w odrabianiu zadań domowych oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań schoolstudio należy: 

o zapewnienie bezpieczeństwa,  

o tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

o organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

o rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

o kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego, 

o wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

o kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 

o wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia. 

II. ORGANIZACJA PRACY W SCHOOLSTUDIO 

1. Schoolstudio organizuje zajęcia w grupach. 

2. Schoolstudio jest czynne w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. 

3. Schoolstudio jest czynne w godzinach od 7:00 do 8:00 i po południu od 12:20 do 17:00.  

4. Schoolstudio realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. 

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY 

1. Do schoolstudio przyjmowani są uczniowie klas I – VI. 

2. W razie potrzeby ze schoolstudio mogą korzystać także uczniowie klas starszych. 

3. Zapisanie uczniów do schoolstudio dokonuje się na podstawie „Deklaracji pobytu dziecka w schoolstudio w 

danym roku szkolnym” 

. 

IV. PRACOWNICY SCHOOLSTUDIO 

1. Pracownikami schoolstudio są wykwalifikowani nauczyciele. 

2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności i nauczycieli schoolstudio. 

V. DOKUMENTACJA 

1. W schoolstudio prowadzona jest następująca dokumentacja: 

a) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy; 

b) Dziennik zajęć; 

c) Deklaracje pobytu dziecka w schoolstudio. 

VI. KONTRAKT DZIECI Z NAUCZYCIELAMI SCHOOLSTUDIO 

1. Uczeń przychodzący do schoolstudio zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do schoolstudio. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela schoolstudio o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela schoolstudio. 

5. Dzieci przebywające w schoolstudio zostają zapoznane z zasadami BHP. 

6. Dzieci korzystające ze schoolstudio mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie schoolstudio. Jeśli 

dziecko zniszczy jakąś pomoc edukacyjną ma obowiązek ją naprawić bądź odkupić. 

7. W schoolstudio dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów 

przyniesionych z domu, bez pozwolenia nauczyciela. 

8. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne schoolstudio nie ponosi odpowiedzialności. 



9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

10. Dziecko ze schoolstudio mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane 

oraz numery dowodów osobistych są wpisane do „Deklaracji pobytu dziecka w schoolstudio”. 

11. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie 

zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie. 

12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze schoolstudio. 

13. Po skończonych zajęciach lub zabawie dziecko zostawia po sobie porządek. 


