
 

REGULAMIN KLUBU 4,5,6 

PSP NR 72 SZKOŁY MARZEŃ  

W PIASECZNIE 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Klub 4,5,6 realizuje cele i zadania zgodnie ze Statutem Szkoły, Regulaminem, Programem 

Wychowawczym PSP nr 72 oraz według rocznego planu pracy Klubu 4,5,6 i tygodniowego rozkładu 

zajęć. 

 

I. Cele i zadania Klubu 4,5,6 

Głównym celem klubu, jest zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych, 

odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. 

 

Cele dodatkowe klubu szkolnego: 

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. 

2. Zapewnienie uczniom optymalnych warunków rozwoju. 

 

Zadania klubu szkolnego: 

1. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. 

3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych. 
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II. Założenia organizacyjne 

1. W klubie przebywają wszyscy uczniowie klas 4-6, którzy po zakończonych zajęciach lekcyjnych 

pozostają na terenie szkoły. 

2. Klub jest czynny w godzinach od 13:40 do 18:00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

w szkole. 

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy klubu szkolnego. 

4. Wychowawca z klubu nie pozostawia dzieci bez opieki po godzinie 18:00. 

5. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18:00, wychowawca nawiązuje kontakt 

telefoniczny z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka. 

6. Po godzinie 18:00 za zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecko może oczekiwać na rodzica w holu 

głównym pod opieką pracownika ochrony szkoły. 

7. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 20:00, a podjęte przez nauczyciela 

próby kontaktu z opiekunami nie powiodły się, szkoła powiadamia policję o zaistniałej sytuacji 

z prośbą o interwencję.  

8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy z klubu o odbiorze dziecka 

ze szkoły. 

9. Klub mieści się w sali nr 13, dodatkowe pomieszczenia - to sala nr 15 i 16. 

10. W trakcie godzin pracy klubu, funkcjonuje czytelnia. Czytelnia mieści się w sali nr 103, jest czynna 

codziennie w godzinach od 14:45 do 16:20. 

11. Czytelnia jest miejscem, w którym uczniowie odrabiają pracę domową i zajmują się cichymi 

pracami. W czytelni jest możliwość skorzystania ze szkolnych zasobów bibliotecznych. 

12. Zajęcia w klubie mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż wymienione wyżej lub na boisku 

szkolnym. 

13. Uczniowie po zakończonych zajęciach lekcyjnych mają możliwość skorzystania z oferty zajęć 

dodatkowych. 

14. Na początku roku szkolnego uczniowie wraz z rodzicami dokonują wyboru i zapisu na zajęcia 

pozalekcyjne. 

15. Późniejsza rezygnacja ze szkolnych zajęć dodatkowych jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej 

od rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

16. W pracy z dziećmi wychowawcy z klubu współpracują z psychologiem szkolnym i wychowawcami 

klas. 

17.  Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania, uwzględnia opinię wychowawcy z klubu 

na temat każdego dziecka uczęszczającego do klubu. 

18. Uczniowie przebywający w klubie zobowiązani są do przestrzegania Wewnętrznego Regulaminu 

Klubu 4,5,6. 



Regulamin Klubu 4,5,6 w PSP nr 72 w Piasecznie 

 

3 
 

 

III. Wewnętrzny Regulamin Klubu 4,5,6 

 

1. Uczeń pozostający na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych informuje wychowawcę w klubie 

o swojej obecności. 

2. Wychowawca w klubie odpowiada za bezpieczeństwo wyłącznie tych dzieci, które zgłosiły 

się do klubu po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy w klubie o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się. 

4. Uczniowie, którzy udają się do czytelni, informują o tym wychowawcę w klubie. 

5. Do momentu ustalenia stałego planu zajęć pozalekcyjnych uczniowie informują wychowawcę 

w klubie, na jakie zajęcia dodatkowe się udają. 

6. Przez cały okres roku szkolnego uczniowie informują wychowawcę na jakie konsultacje 

się udają. 

7. W klubie obowiązuje kulturalne zachowanie. 

8. W klubie należy dbać o porządek wokół siebie. 

9. Plecaki w klubie należy ustawiać wzdłuż ściany. 

10. Za zaginione telefony, i inne wartościowe rzeczy przyniesione przez uczniów z domu 

wychowawcy z klubu nie ponoszą odpowiedzialności. 

11. Na boisku uczniowie korzystają z piłek i sprzętu sportowego klubu lub własnych. W przypadku 

gdy piłka lub inny sprzęt sportowy szkolny zostanie zgubiony lub uszkodzony, uczeń za to 

odpowiedzialny jest zobowiązany do przyniesienia używanego sprzętu własnego lub zakupu 

najtańszej wersji sprzętu uszkodzonego lub zgubionego. 

12. Na podwórku szkolnym uczniowie nie przebywają w miejscu przeznaczonym na parking. 

13. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu typu deskorolka, hulajnoga. 

 

 

 

IV. Zadania wychowawców w klubie 

1. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. 

2. Przeprowadzenie zajęć tematycznych. 

3. Organizowanie tygodniowych zajęć stałych. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

5. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności. 

6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, psychologiem. 
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V. Prawa i obowiązki klubowiczów 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanej opieki. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

4. Korzystania z gier stolikowych i sprzętu sportowego. 

5. Poszanowania godności osobistej. 

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

7. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach. 

Uczeń jest zobowiązany do; 

1. Przestrzegania Regulaminu Klubu 4,5,6. 

2. Kulturalnego zachowania i dbania o wyposażenie klubowe. 

3. Stosowania się do poleceń wychowawców z klubu i innych pracowników szkoły. 

4. Uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych 

5. Informowania każdorazowo wychowawców z klubu o swoim przyjściu i wyjściu z klubu. 

6. Natychmiastowego zgłoszenia wychowawcy klubu ewentualnego wypadku lub złego samopoczucia. 

7. Dbałości o ład  i porządek w świetlicy. 

8. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

9. Zgłoszenia się na zbiórkę przed odjazdem autobusu szkolnego. 

 

VI. Kary i nagrody wobec uczestników klubu 

Nagrody: Każdy uczeń w klubie może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, dobre zachowanie, 

przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: 

1. pochwały ustnej 

2. pochwały pisemnej do rodziców i wychowawcy klasy 

3. nagrody rzeczowej  

4. dyplomu 

 

Kary: Za nieprzestrzeganie ustalonych zasad, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika klubu przewidziane są 

m.in. następujące kary: 

1. upomnienie ustne 

2. ostrzeżenie w obecności grupy 

3. powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu w formie pisemnej lub ustnej 

4. powiadomienie rodziców o złym zachowaniu w formie pisemnej lub ustnej 

5. wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania 
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6. zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wyposażenia świetlicy przez ucznia obciąża pełną lub 

częściową odpłatnością rodzica/ prawnego opiekuna ucznia 

 

VII. Dokumentacja 

W klubie prowadzona jest następująca dokumentacja: 

 

1. Dziennik zajęć 

2. Zeszyty obecności uczniów w klubie 

3. Zeszyt pochwał i uwag 

 

 

 

 

Piaseczno, 21.11.2013 


