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Interpelacia w sprawie zmianv zasad funkcionowania swietlic szkolnych

W szkotach od lat funkcjonujq swietltce szkolne, jednakze uwazam, iz konieczne sq znaczgce zmiany
w ich organizacji. Ze wzgledu na warunki lokalowe, mozliwosci kadrowe oraz wymogi prawne realizacji
zadah 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 Rozporzajdzeniem swietlica szkolna organizowana jest dla uczniow, ktorzy muszq dtuzej
zostac w szkote ze wzgledu na czas pracy ich rodzicow /prawnych opiekunow, organizacje. dojazdu do
szkoty, lub inne okolicznosci wymagaja_ce zapewnienia uczniowi opieki w szkole/.
Swietlica szkolna ma bye cze_scia_ sktadowq szkoty. Jej funkcjonowanie i organizacja jest scisle zwi^zana
z dziataniem szkoty. Praca w swietlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekunczej, wychowawczej
i dydaktycznej, ktory pozostaje w korelacji z planem szkoty / opiera sie. o wytyczne Statutu Szkoty i
Regutaminu Swietlicy/.
Do zadari 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 pomieszczeniu i na
dworze maj^cych na celu prawidtowy rozwoj fizyczny dziecka.

•

Organizowanie zaje.c maj^cych na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowari, uzdolnieri.

•

Stworzenie warunkow do uczestnictwa w kulturze, ksztattowanie nawykow higieny i czystosci
dbatosci o zachowanie zdrowia.

•

Rozwijanie samodzielnosci oraz spotecznej aktywnosci.

•

Wspotdziatanie z rodzicami, nauczycieiami, wychowawcami i srodowiskiem lokalnym szkoty.

Odpowiedzialnosc za realizacje_ statutowych celow i zadari swietlicy ponosi wychowawca swietlicy,
organizuj^c jej prac^ z utozonym przez siebie planem. Dlatego nie jest obojetne w jakich warunkach
przebiega organizacja tych zaj^c t nie wskazany jest brak systematyzacji. Przepetnienie

swietlic

uniemozliwia realizacje_ wskazanych zatozeri.
Biorqc pod uwag$ powyzsze, uwazam ze natezy wprowadzic zmiany w regulaminach swietlic szkolnych,
ktore regulowac b^d^ zasady rekrutacji dzieci. Nie sposob jest realizowac zatozenia

programowe

w sytuacji, gdy do swietlicy jest zapisane np. 200 dzieci, a nalezy uwzgl^dnic rowniez sytuacje,, kiedy
z roznych wzgledow klasa ma odwotane zaje_cia i jest skierowana do swietlicy.
Coraz cze.sciej zauwaza si^ fakt, iz opieka rodzicow nad nietetnimi jest cedowana na szkoty. Swietlica
traktowana jest jako placowka opieki, cz^sto catodziennej. W swietlicach do poznych godzin przebywajq
dzieci rodzicow niepracuj^cych. Brak pomystu na zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, zwyczajnie
wygoda powoduja_, iz dzieci spycha si^ na plan dalszy i ucieka od che_ci przebywania z nimi przektadaj^c
obowiqzek opieki na szkoty /

cz^sto dzieci sq odbierane, zaprowadzane na obiad i powtornie

przyprowadzane/.
slQ, ze takowa rekrutacja pozwoli wyeliminowac przypadkt spychologii opieki nad dziecmi przez
rodzicow na szkoty /

niedopuszczaine s^ zauwazane sytuacje, kiedy to

niepracuj^cy rodzice

przyprowadzajq dzieci do swietlicy w momencie jej otwarcia i zabieraj^ tuz przed zamkni^ciem, b^dz tez
opiekunowie odbierajs dziecko chwilowo, zaprowadzaj^c na obiad, po czym przyprowadzaj^ ponownie do
swietlicy jak do piaskownicy/. Swietlica coraz cze_sciej traktowana jest przez rodzicow jak przechowalnia,
dzieci zaczynajs swojq obecnosciq przeszkadzac w domu. Brak pomystu na to, co dziecko mogtoby robic po
zaje.ciach szkolnych prowadzi wtasnie do takich zachowari. Obawiam si? tego, iz gdyby placowki szkolne
wysunety propozycje swietlicy catodobowej, znalezli by sie^ ch^tni do skorzystania
Gdzie w tym momencie

z takiej oferty.

zadania rodziny, gdzie wytwarzanie wi^zi emocjonalnej miedzy dziecmi a

rodzicami skorojuzod matego, dziecko zdecydowaniediuzej przebywa wotoczeniu obcych osob, a rodzice
przyprowadzaja. je do domu po to by potozyc spac. Czy w pogoni za pieniqdzem w dobie 21 wieku nie
wyeliminujemy naturalnym sposobem empatii, poczucia przywi^zania, a takze szacunku i mitosci wobec
rodzicow i rodzenstwa?
Nalezy przy tym pamietac, iz do swietlic przychodzq coraz mtodsze dzieci - 6 latki, bardziej absorbujgce
i mniej odporne na zgietk. Przepetnienie placdwek skutkowac b^dzie na kondycjtj psychicznq dzieci, ktore
stajq sis nerwowe i pobudzone, w okrojonym stopniu realizowany

be_dzie

zaplanowany program,

poniewaz nie sposob jest realizowac zaje_cia dla 100 czy 200 dzieci rownolegle, kiedy ustawa mowi o 25

osobach w grupie. Nalezy uwzgle_dnic jeszcze sytuacje nagte, gdzie podczas odwotania lekcji uczniowie tez
$3 kierowani do swietlicy szkolnej.
PROPQNOWANE ZASADY REKRUTACJI DO SWIETLSCY SZKOLNEJ

Z uwagi na zauwazalne

nasilenie problemu proponuje, by do

swietlicy szkolnej byli przyjmowani

uczniowie klas I- II!, ktorzy pomyslnie przejda. wczesniejszy proces rekrutacji.

Uczniowie z klas IV-VI

proszeni sa. o przychodzenie do szkoty dopiero na kilka minut przed rozpocze.ciem lekcji. Swietlica szkolna
winna bye przeznaczona do opieki nad uczniami z klas mtodszych (grupa stata). Uczniowie z klas IV-VI (sa,
grupq rotacyjnaj.
Zapisy do swietlicy prowadzone be,dq scisle w oparciu o regulamin rekrutacji do swietltcy szkolnej.
Dyrektor szkoty powotuje komisje. rekrutacyjno-kwalifikacyjn^ i zatwierdza jej postanowienia.
Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sktada sie^ z dwoch wychowawcow swietlicy szkolnej, pedagoga
szkolnego oraz wicedyrektora.
Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegaja^cych sie. o przyjepe do swietlicy SP
w przysztym roku szkolnym np. 2015/2016.
Proponowany regulamin do Statutu Szkoty
Do swietlicy szkolnej przyjmowane sg dzieci z klas l-lli na podstawie ustaleri szkolnej komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej. Dzieci z klas IV-VI moga, ubiegac sie. o przyje.cie do swietlicy SP tylko
szczegolnych przypadkach, ktore rowniez rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
W pierwszej kolejnosci przyjmowane sg do swietiicy SP dzieci ktorych:
a) oboje rodzice czynnie pracuj§
b) rodzic nie pracuje, jednak samotnie wychowuje kilkoro dzieci
c) rodzina wielodzietna
d) rodzina petni funkcje. rodziny zaste_pczej w rodzinie wielodzietnej
e) rodzic / rodzice, posiadaja_ orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci
catkowitg niezdolnosc do pracy lub niezdo!nosc do samodzielnego zycia
f) rodzina obje_ta jest nadzorem kuratora lub Miejskiego Osrodka Opieki Spotecznej

w

O przyje,ciu dziecka do swietlicy w trakcie roku szkolnego decyduje ilosc wolnych miejsc w swietlicy oraz
pomyslna decyzja komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
W przypadku nieusprawiedliwionej, ci^gtej nieobecnosci dziecka na zaje.ciach w swietlicy powyzej 1
miesiqca, uczeri moze bye skreslony z listy dzieci ucze.szczaja.cych do swietlicy szkolnej za zgoda komisji
rekrutacyjno- kwalifikacyjnej. Ponadto wychowawca swietlicy moze skreslic z listy wychowankow dziecko,
ktdrego rodzice ztozyli pisemna. prosbe^ o wykreslenie dziecka.
Dzieci sprawujqce szczegolne trudnosci wychowawcze oraz rodzice / opiekunowie prawni dziecka, ktorzy
notorycznie nie przestrzegaja zasad obowia.zuja.cych w swietlicy lub narazaja. na utrate, zdrowia lub zycia
dzieci be_dace pod opieka^ wychowawcow swietlicy szkolnej, moga. bye skresleni z listy dzieci zapisanych do
swietlicy decyzja. komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
Po I semestrze roku szkolnego 2015/2016, komisja ponownie weryfikuje wszystkie wnioski przyj^tych do
swietiicy dzieci i sprawdza aktuainosc zatrudnienia rodzicow / opiekunow prawnych.
Sprawy sporne wniesione przez rodzicow / prawnych opiekunow rozwia.zuje komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna na pisemny wniosek rodzica / opiekuna dziecka ucze>zczaja.cego do SP danej szkoty.
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W odpowiedzi na interpelacje, dotycz^ca funkcjonowania swietlic szkolnych
informuje:
Podstawy funkcjonowania swietlicy szkolnej okresla art. 67 ustawy z dnia 7 wrzesnia
1991 r. o systemic oswiaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z pozn. zm.). Zgodnie z jego zapisem
zapewnienie uczniom mozliwosci korzystania ze swietlicy nalezy do zadan statutowych
szkoty publicznej. Zmiana z dnia 24 kwietnia 2014 r. do ustawy o systemie oswiaty (Dz. U.
z 2014 r. poz. 642) doprecyzowata zasady funkcjonowania swietlic w szkotach podstawnych
i gimnazjalnych:
,. Szkola podstawowa oraz prowadzqca ksztalcenie specjalne, o ktorej mowa w art.
lib ust. 1, jest obowiqzana zapewnic zajqcia swietlicowe dla uczniow, ktorzy pozostajq
w szkole dluzej ze wzgledu na:
1) czas pracy rodzicow - na wniosek rodzicow;
2) organizacjq dojazdu do szkoty lub inne okolicznosci wymagajqce zapewnienia opieki
w szkole, "
Powyzszym zapisem ustawodawca wyraznie wskazuje dyrektorowi placowki kryteria,
ktorymi musi kierowac sic tworzac regulamin swietlicy.
Szczegolow^ regulacje prawna w zakresie funkcjonowania swietlicy szkolnej okresla
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie statutow
publicznego przedszkola oraz publicznych szkol ( Dz. U. Nr 61 poz. 624, z pozn. zm.,
zalacznik nr 2 - Ramowy statut publicznej szkoly podstawowej i zal^cznik nr 3 - Ramowy
statut publicznego gimnazjum).

Zgodnie z §7 zalacznika nr 2 i § 9 zalacznika nr 3 przywolanego wyzej
rozporzadzenia, dla uczniow, ktorzy musza dluzej przebywac w szkole ze wzgledu na czas
pracy rodzicow, dojazdy do szkoly lub inne okolicznosci wymagajace zapewnienia opieki
uczniom w szkole, szkola organizuje swietlice;. Zawarte w ,,przepisie" okreslenie ,,szkola
organizuje swietlice" nie oznacza fakultatywnosci, lecz obowiazek. Natomiast szczegolowe
warunki funkcjonowania swietlicy okresla statut szkoly, tworzony przez rady pedagogiczne.
Organ prowadzacy nie moze ingerowac w kompetencje organu placowki w tej kwestii. Jego
zadaniem jest

zapewnienie warunkow

dzialania

swietlicy, w

tym bezpiecznych

i higienicznych warunkow nauki, wychowania i opieki oraz wyposazenie szkoly w pomoce
dydaktyczne i sprzel do realizacji programow wychowawczych i innych zadan statutowych,
zgodnie z przepisami art. 5 ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy o systemic oswiaty.
W swojej interpelacji porusza Pani Radna kwestie^ przebywania w swietlicy dzieci,
ktorych rodzice nie pracuja. Tym dzieciom nie mozna odmowic prawa ucz^szczania na
swietlice z tego powodu. Bye moze dzieci te pozostaja w szkole dluzej ze wzgledu na ,,inne
okolicznosci wymagajqce zapewnienia opieki w szkole ". Bywa czasami tak, ze to w szkolnej
swietlicy czuja^ sie one lepiej niz we wlasnym domu. W kazdej szkole jest pedagog, ktory
powinien zrobic szczegolowe rozpoznanie sytuacji uczniow i pozniej uczestniczyc
w tworzeniu regulaminu swietlicy.
Przedstawione przez Pania Radna w interpelacji ,,Proponowane zasady rekrutacji do
swietlicy szkolnej" oraz ,,Proponowany regulamin do Statutu Szkoly" zostana^ za
posrednictwem Wydzialu Oswiaty UM w Koninie przekazane do podleglych jednostek,
w ktorych funkcjonuja swietlice szkolne. Ich ewentualne wykorzystanie pozostaje jednak
w gestii wlasciwych organow tych placowek.
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