REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie odżywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno- moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisk lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, Sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

II. Założenia organizacyjne
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń,
które wypełniają rodzice do 10 września. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera
podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia,
miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców).
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z
powodu nieobecności nauczyciela.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach określonych przez
dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia jak również dzieci uczęszczający do
oddziału przedszkolnego muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie wskazane
przez rodziców lub prawnych opiekunów za okazaniem dowodu tożsamości(karta
zgłoszenia dziecka do świetlicy).
6. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy zapisywani są na listę obecności.
8. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do
momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.

9. Jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowane zajęcia dydaktyczne, może wówczas
przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia.
Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów o pozostawieniu
dziecka w świetlicy.

III. Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:
−

Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.

−

Uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach.

−

Zachowywać

się

tak,

by

nie

przeszkadzać

innym

i

nie

stwarzać

sytuacji

niebezpiecznych.
−

Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

−

Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

−

Do 30 września dostarczyć do świetlicy „wyprawkę”.

−

Ze względu na bezpieczeństwo o każdym wyjściu ze świetlicy wychowanek ma
informować wychowawcę.

IV. Nagrody i kary wobec wychowanków
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
4. Uczniowie, którzy nie przestrzegają „Regulaminu Świetlicy” zostają skreśleni z listy
wychowanków świetlicy.

