REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I Cele i zadania świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie zespolonej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej
postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku
lokalnym).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Kształtowanie nawyków higieny.
7. Współpraca z rodzicami, wychowankami klas, a także pedagogiem szkolnym celem
rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.
8. Dowożenie dzieci (oddzielny regulamin).
II Założenia organizacyjne
1. Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice do 30 września. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji
rodzinnej ucznia.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu
nieobecności nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.45-16.15. Godziny pracy świetlicy
dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego, z uwzględnieniem rozkładu jazdy
autobusów dla uczniów dojeżdżających.
III Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
1. Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.
2. Regularnie uczestniczyć z zajęciach przed lub po lekcjach.
3. Podczas zajęć należy zgłaszać wychowawcy swoje wyjście. Zwolnienie z zajęć uzyskuje
uczeń po okazaniu prośby rodziców na piśmie.
4. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i wykonywać
polecenia wychowawcy (zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym).
5. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie
potrzeby służyć im pomocą.
6. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń, sprzętu i pomocy
dydaktycznych, chronić je przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po
wykorzystaniu.
7. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy szkolnej.
IV Tworzenie i wyposażenie świetlic
Świetlica jest wyposażona:
1) w pomoce naukowe umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczowychowawczej,
2) sprzęt audiowizualny wraz z taśmami i płytami,
3) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw,
4) przybory do zajęć artystycznych, technicznych i towarzyskich.
V Nagrody i kary wobec wychowanków
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę świetlicy lub wychowawcy
klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

