Regulamin świetlicy szkolnej
1. Postanowienia ogólne.
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły podstawowej– w swojej programowej
działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i
działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie
wychowawczym i profilaktyki szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
2. Cele i założenia świetlicy szkolnej.
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, prawidłowy rozwój
fizyczny, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
3. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej.
a) organizowanej zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
motywowanie do uczenia się
b) kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej
(odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym)
c) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu,
wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
d) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
e) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, specjalistami
szkolnymi: pedagogiem, psychologiem, terapeutami pedagogicznymi, logopedą
f) promowanie zdrowego stylu życia
g) organizowanie gier i zabaw ruchowych.
h) organizowanie uroczystości świetlicowych i konkursów
i) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
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1. Założenia organizacyjne - dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację
dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi
opieki , szkoła organizuje świetlicę:
a) Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców
pracujących;
b) Świetlica zapewnia doraźną opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują
jej okazjonalnie np. dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach religii, WDŻ,
wycieczkach klasowych;
c) Świetlica zapewnia opiekę uczniom oczekującym na odwóz po zajęciach
lekcyjnych;
d) Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.20;
e) Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku
szkolnego;
f) Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy
świetlicy);
g) Na podstawie zebranych kart powołana przez Dyrektora szkoły komisja
rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy;
h) Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów.
4. Obowiązki uczestnika świetlicy
Uczeń/wychowanek oddziału przedszkolnego przebywający w świetlicy szkolnej
zobowiązany jest do:
a) wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
b) natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości, złego
samopoczucia, nagannego zachowania innych dzieci,
c) zgłaszania wyjścia ze świetlicy szkolnej (do toalety, stołówki, biblioteki
szkolnej),
d) odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
e) dbania o porządek w Sali,
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f) poszanowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych. Jeżeli uczeń, pomimo
nadzoru nauczyciela, zniszczy wyposażenie świetlicy, rodzice są zobowiązani
do naprawienia szkody lub odkupienia wyposażenia,
g) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
h) wywiązywanie się z obowiązków uczestnika świetlicy,
i) zachowanie ucznia podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami
zachowania i ma wpływ na ocenę półroczną i końcoworoczną ustaloną przez
wychowawcę.
5. Kwestie nie ujęte w regulaminie, rozstrzygają zapisy w innych dokumentach:
statucie szkoły, regulaminach, obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.

Regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły od 1 września 2012r.
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