Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej
Świetlica jest integralną częścią szkoły. 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 szkoły.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej przed lub po zajęciach dydaktycznych oraz stworzenie im optymalnych
warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
2. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (
plastycznej, muzycznej, inscenizacyjnej itp.)
3. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
4. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
5. Podnoszenie kultury życia codziennego
6. Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych)
7. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
8. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Świetlica, w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, czynna jest od
godz. 7.00 do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu do
godz. 16.00
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
określa Dyrektor.
3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej wynikają z ustaleń z organem prowadzącym.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy
świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich podopiecznych po skończonych
zajęciach.
5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie w następującej kolejności:
- uczniowie dojeżdżający
- dzieci, których rodzice pracują
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klasy IV
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY
1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w dzienniku świetlicy.
2. Uczestnikowi świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy.
3. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do:
- zgłaszania faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi
- dbania o porządek
- poszanowania sprzętu świetlicowego, rzeczy własnych i kolegów

- wypełnianie poleceń nauczycieli świetlicy
- odrabianie lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych
- branie udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia
4. W czasie odrabiania lekcji obowiązuje cisza
5. Uczestnik świetlicy jest grzeczny, i zdyscyplinowany w stosunku do wychowawców i
kolegów
6. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje
porządek i porządek i czystość podczas zajęć w świetlicy.
WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej
Życzliwego traktowania
Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań
Ciepłej i życzliwej atmosfery
Poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
Poszanowania godności osobistej
Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów
Wyrozumiałości i cierpliwości

OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA
1. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy
2. Zgłoszenia faktu wcześniejszego zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych
wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe
3. Informowania pisemnego nauczyciela o wszystkich zmianach dotyczących trybu
odbierania dziecka ze świetlicy ( z datą i podpisem)
4. Poinformowania dziecka o zasadach zachowania w czasie zajęć świetlicowych
5. Wskazania na piśmie osób upoważnionych do odbioru dziecka
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich
zgłoszenia się do zakończenia zajęć świetlicowych
2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu
dnia oraz rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej
3. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć świetlicowych
4. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych wychowawców o
funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych, informacje te uwzględnia się
przy wystawianiu oceny z zachowania
5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, wychowawca
niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły, rodziców/prawnych opiekunów, a w
razie potrzeby w pierwszej kolejności wzywa pogotowie ratunkowe
6. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub wicedyrektora
szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej
7. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z niniejszym
regulaminem.

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY 2019/2020
½ ryzy papieru od ucznia
Klej magiczny tubka
Piórnik z wyposażeniem

